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ت�ق��ري����ظ

احلمــد هلل نحمــده ونســتعينه ونســتهديه ونعــوذ بــاهلل مــن رشور انفســنا وســيئات اعاملنــا 

مــن هيــده اهلل فهــو املهتــد ومــن يضلــل فــا هــادي لــه.

وأشــهد ان ال هلإ إال اهلل وأن حممــًدا عبــده وســوله أرســله هلدايــة النــاس وأمــره بالدعــوة 

إىل ســبيله باحلكمــة واملوعظــة احلســنة.

أمــا بعــد: فــإن أرشف العلــوم تعلــاًم بعــد علــم الكتــاب، تعلــم الســنة النبويــة، فهــي املصــدر 

الثــاين مــن مصــادر الترشيــع اإلســامي، وهــي التــي فصلــت لنــا األحــكام، فقيــدت املطلــق 

وخصصــت العــام، وال يمكــن االســتدالل بصحيــح الســنة إال بعــد معرفــة صحيحهــا مــن 

ســقيمها ليصــح االحتجــاج، وقــد وضــع العلــامء األوائــل ضوابــط وقواعــد ملعرفــة أحــوال 

احلديــث النبــوي روايــة ودرايــة مــن خــال ســر أحــوال الروايــة والــراوي، فجــاءت كتبهــم 

موضحــة لطريــق املعرفــة هبــذا الفــن العظيــم، فــا خيــوض يف مثلــه إال الفحــول مــن أهــل 

الدرايــة والدربــة املحنكــن، هــذا وقــد طلــب منــي أخــي يف اهلل الشــيخ الفاضــل أنــس بــن 

الشــيخ -نحســبه عنــد اهلل شــهيدا- صــاح بــن أمحــد البــازي الســامرائي، أن أقــرأ كتابــه - 

نجــدة املســتغيث يف تقريــب مصطلــح احلديــث- فوجدتــه كتابــا نافعــا يف مضمونــه رائعــا 

يف ترتيبــه ماتعــا يف مطالعتــه، فقــد خلصــه للطالــب املبتــدئ واختــره اختصــاًرا غــر خمــل 

مــن مفاتيــح علــم  العظيــم  الفــن  فيــه مهــامت هــذا  تنــاول  مــن يطالعــه، وقــد  كــي ال يســأم 

مصطلــح احلديــث التــي يســهل تناوهلــا وفهمهــا ملــن قــرأه، وممــا زاد هــذا التدويــن اللطيــف 

قيمــة أنــه زينــه باألمثلــة الوافيــة التــي تــدل عــى كل نــوع مــن األنــواع وهــذا فيــه زيــادة معرفــة 



جن���دة امل�س���تغيث يف تقري���ب م�سطل���ح احلدي���ث 6

للطالــب حيــث خلــت أكثــر الكتــب املتقدمــة -حاشــا القليــل- مــن ذكــر املثــال بــل يكتفــي 

بالتعريــف تــارة أو باإلشــارة تــارة أخــرى، وأيضــا ال نغفــل عــى حســن صنيعــه مــن حيــث 

ابتدائــه بحديــث الرمحــة لــام فيــه مــن عــرة الرتاحــم بــن طلبــة العلــم وأن العلــم هــو الرحــم 

التــي تربطهــم وأن العلــامء هــم أرحــم النــاس بالنــاس، ثــم ختــم كتابــه بحديــث املحبــة لتــزداد 

املحبــة بــن طلبــة العلــم، فاحلديثــان متصــان بعضهــام ببعــض، فــا رمحــة مــن غــر حمبــة وال 

حمبــة مــن غــر رمحــة، جعلنــا اهلل مــن املرتامحــن املتحابــن يف اهلل تعــاىل، فجــزى اهلل أخانــا 

ن وجعلــه يف ميــزان حســناته، ونفــع اهلل بعلمــه طلبــة  أنًســا خــر اجلــزاء عــى مــا كتــب ودوَّ

العلــم مــن أهــل احلديــث النبــوي، وصــى اهلل وســلم عــى نبينــا حممــد وعــى آلــه وصحبــه 

ومــن تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.

كتبه حامدا م�صليا     
عماد بن حممد بن نايف اجلنابي القحطاين     
يف يوم االثنني الع�صرين من �صعبان 1441هـ     
املوافق للثالث ع�صر من ابريل-ني�صان 2020     
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تقريظ لطالب م�سروع الف�سيلة

احلمــد هلل رب العاملــني، والصــاة والســام عــى ســيد املرســلني، حممــد بــن عبــد اهلل، 
وعــى آلــه وصحبــه أمجعــني، أمــا بعــد:

فــإنَّ الســنة النبويــة الرشيفــة هــي املصــدر الثــاين لرشيعــة اإلســام بعــد القــرآن 
صــة لعمومــه،  حــة ملشــكله، املخصِّ ة ملجملــه، املوضِّ العظيــم، فهــي املبيِّنــة آلياتــه، املفــرِّ

ــدة ألَحكامــه، قــال اهلل : چ ٿ  ٹ    ٹ ٹ ٹ ڤ  ــدة ملطلقــه، املَؤكِّ املقيِّ
.  ((( چ  ڦ   ڤ  ڤ   ڤ 

والرســول  يف بيانــه للقــرآن الكريــم ال ينطــق عــن اهلــوى إِْن هــو إال وحــي 
.  ((( چ  ٿ  ٿ   ٿ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ  چ   : فقــال  يوحــى، 

فالعلــم بالقــرآن الكريــم والســنة النبويــة رشٌف عظيــٌم، ومنقبــة ســامقة، فمــن الكتاب 
الكريــم والســنة املطهــرة وضعــت القواعد، واســُتنبطت األَحــكام، وُأقيــم الدين.

ــة  ــاة ألجــل خدم ــا يملكــون يف احلي ــوا أعــز م ــاء االمــة األرشاف بذل هلــذا نجــد عل
ــل اهلل بحفظــه، صــار العمــل بخدمــة الســنة  القــرآن والســنة؛ وألنَّ القــرآن الكريــم تكفَّ
، واألجــر إنــا يكــون عــى قــدر  املطهــرة واملنافحــة عــن االحاديــث النبويــة أشــقَّ وأدقَّ

املشــقة.
فــرزت مصنفــات كثــرة يف كل علــوم الســنة، ومــا زالــت تــزداد وتتكاثــر، تنوعــت 

ــٍق. ، وجاِمــٍع وحمقِّ ــٍر وخمَتــِرٍ ــٍم، وناثِ بــني شــاِرٍح وناظِ
ــتغيث يف  ــدة املس ى: »نج ــمَّ ــا وامُلس ــني أيدين ــذي ب ــاب ال ــات الكت ــذه املصنف ــن ه وم

)))  سورة النحل، اآلية: 44.
)))  سورة النجم، اآلية: 4-3.
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فــه فضيلــة الشــيخ املبــارك ســليل العلــاء النجبــاء  تقريــب مصطلــح احلديــث«، ملؤلِّ
»أنــس صــاح الســامرائي« جــزاه اهلل خــرًا، والــذي جــاء يف وقــت حاجــة ماســة لطلبــة 

ــة. ــرشوع الفضيل م
ــه  ــع في ــث مج ــع، حي ــد، واجلم ــل، والفوائ ــار، والتمثي ــاب باالختص ــز الكت ــد متيَّ وق
ــة بيَّنهــا يف املقدمــة، وهــذه أهــمُّ  ــارات أهــم املصنفــني يف مصطلــح احلديــث بمنهجي عب

ــم. ــٌة للتعلُّ ــي معين رات، وه ــجَّ ــداول، واملش ــتخدام اجل ــك اس ــاب، كذل ــزة للكت مي
وبنــاء عــى امليِّــزات التــي حواهــا الكتــاب فقــد أصبــح منهجــًا معتمــدًا لرنامــج »بنــاء 
طالــب احلديــث النبــوي« يف »مــرشوع الفضيلــة العلمــي املنهجــي«،  وُأردف بــادة مرئيــة 
شــارحة للكتــاب كامــًا يف »ســتة عــرش درســًا«، مــدة الــدرس »ثاثــون دقيقــة«، تنــرش 
أثنــاء تدريــس دفعــات الرنامــج، زيــادة عــى هــذا ملحــق أســئلة الطلبــة وأجوبــة الشــيخ 
ــاز،  ــازة واالجتي ــان االج ــميه امتح ــذي نس ــي، وال ــان النهائ ــل االمتح ــرش قب ــي تن والت
ونقصــد باالجــازة: إجــازة الشــيخ للطلبــة الناجحــني بالســند املتصــل يف كتــاب: »نزهــة 
النظــر«، واالجتيــاز: هــي الشــهادة التــي يقدمهــا مــرشوع الفضيلــة، عــدا مــا ُأكرمــوا بــه 
مــن اجــازة بالســند املتصــل بحديثــي »الرمحــة واملحبــة«، وذلــك يف كلِّ دفعــة ان شــاء اهلل 

تعــاىل.
فنســأل اهلل العظيــم أن يبــارك هبــذا الكتــاب وجيعلــه صدقــة جاريــة مقبولــة ال تنقطــع، 

وصــى اهلل عــى ســيدنا حممــد وعــى آلــه وصحبــه وســلم.
                                                                                            د. مثنى علوان الزيدي

                                                                                    املرشف العام عى مرشوع الفضيلة

                                                                                                     العراق – بغداد

                                                                                      اإلثنن ) ذي القعدة )44)هـ
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امل��ق��دم���ة
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املقدمة

ِه عــن األضــداد واألنــداد، والصــاة والســام عــى  املُنــزَّ وِس،  الُقــدُّ امّلِلــِك  احلمــُد هللِ 

عبــدِه ورســولِِه خــِر املُصَطَفــْنَ مــن العبــاد، وريَض اهلل عــن صحابتــه وآل بيتــه وأزواجــه 

الذيــن كانــوا للرشيعــة خــر عــامد، وعــن تابعيهــم وتابعــي تابعيهــم بإحســاٍن إىل يــوم التنــاد.

وبعد ؛

ــِم كتــاب اهلل تعــاىل، فهــو  فعلــم حديــث رســول اهلل  مــن أرشف العلــوم بعــد تعلُّ

مصــدر الترشيــع الثــاين بــن علــوم رشيعتنــا الغــّراء التــي كتــب اهلل هلــا اهليمنــة عــى ســائر 

يَصــِة اإلســناد  الرشائــع وعلومهــا، ووهبهــا البقــاء إذ اختــصَّ أمــة حبيبــه املصطفــى  بخصِّ

الــذي وصــل بــه األحفــاد باألجــداد، حتــى تــوارث أهلهــا اهلــدي الــذي فيــه صــاح أحــوال 

دينهــم ودنياهــم وُهــُدوا بــه إىل ســبيل الرشــاد.

ــة يف هــذا الزمــان مــن أزمــاٍت  ــة، وطلبــة العلــم منهــم خاصَّ بالنظــر لــام يعانيــه املســلمون عامَّ

الت، ونفوِرِهــم مــن جمالــس العلــم  كثــرة أدت إىل عــزوف نفــر كثــر منهــم عــن قــراءة املطــوَّ

هــات، وتثاقلهــم مــن بحــوث املتأخريــن بســبب مــا فيهــا مــن  تِِهــم بمتابعــة تلــك األمَّ لقصــور مهَّ

التســمن والتشــعيب، حيث صاروا يؤثرون املخترات، ويلجأون إىل كتيبات مبهامت ال 

ت كثــرًا بمــن قرأهــا دون مازمــة لشــيخ يبينهــا ويفرسهــا. حتقــق هلــم نفعــا بــل لربــام أرضَّ

وعليــه: وجــدت مــن الواجــب عــيَّ الكتابــة فيــه بجــزء يكــون مقتضبــًا حيقــق للطالــب 

بــن األصالــة  فيــه  إن شــاء اهلل، مجعــت  قراءتــه  َيَمــلُّ  لطيــف ال  كتــاب  رغبتــه يف مطالعــة 

ُق الطالــب لقراءتــه كلــه، حيــث يســتذكر عبــق ذكريــات الغابريــن،  ة بطريقــة ُتَشــوِّ واملعــاَصَ

املعاصيــن. ــُم عبــر  وَيَتنَسَّ
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قصــدت منــه أن يكــون العتبــة األوىل لطالــب علــم احلديــث، وانتخبتــه بعنايــة، ليكــون 

مفتاًحــا لذهــن الطالــب هُيَيِّــؤُه لفهــم مــا ســواه.

فاعتمــدت يف كتــايب هــذا عــى أربعــة مصنفــات ألئمــة هــذا الفــن ممــن توســطوا القــرون يف 

التصنيــف، إذ توقفــت عنــد اإلمــام ابــن الصــاح املجــدد يف هــذا الفــن يف القــرن الســادس 

اهلجــري، والــذي مجــع مــا تفــرق لــدى املتقدمــن وجــاء بــه بثــوب قشــيب نفــع اهلل بــه طلبــة 

العلم إىل يومنا هذا، سيام وأن كل من جاءوا من بعده: عى كتابه عالوا، ويف فلكه داروا، 

بــن شــارح وخمتــر وناظــم، وقــد انطلقــت مــن حمطتــه ومقدمتــه، حتــى القــرن العــارش حيــث 

توقفــت عنــد الســيوطي، فاعتمــدت مــن كتــب هــذه القــرون املذكــورة عــى مراجعهــا التــي 

مل ُيســَتغَن عنهــا وهــي: ›مقدمــة ابــن الصــاح، ونزهــة ابــن حجــر العســقاين، وفتــح املغيــث 

للســخاوي، وتدريــب الــراوي للســيوطي ‹ وهــؤالء هــم أبــرُز املصنفــن وأمَجُعُهــم الذيــن 

اجتمعــت يف عبارهتــم مذاهــب مجيــع الكاتبــن يف هــذا الشــأن مــن املتقدمــن واملتأخريــن، 

واملطالــب  املباحــث  تشــعيب  ســوى  بــه  جــاءوا  مــا  عــى  يضيــف  مــن  بعدهــم  يــأِت  فلــم 

والفصــول، والــكام هــو ذاتــه املنقــول.

أما الكتاب الذي بن يديك، فقد اعتمدت فيه التايل :

انتخــاب مــا اتفقــت عليــه عبــارات األئمــة املذكوريــن، ومل ختتلــف فيــه إشــاراهتم، بحيــث . )

حيفــظ الطالــب مــا ال تناقــض فيــه وال تدافــع.

مجــع وتنظيــم مــا تفــرق مــن كامهــم يف مصنفاهتــم، فــإن الطريقــة الرسديــة التــي كانــوا . )

ــُد َفْوًتــا ألحدهــم يف قســم  عليهــا، بحكــم إمائهــم ملصنفاهتــم عــى طلبتهــم يف الغالــب تولِّ

مــن األقســام يســتدركه يف الــكام عــى قســم الحــق ويشــر باإلحالــة عــى الســابق، وهــذا 

صعــب عــى الطالــب املُبْتــدئ.

ببعــض . 3 احلــال  كــام هــو  أو تطريــف  اجتــزاٍء  لــكل قســم، دون  ــة  تامَّ بأمثلــة  االستشــهاد 
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مصنفــات املتقدمــن ؛ ومــن تلــك األمثلــة مــا نقــل أطرافــه األئمــة املذكــورون، ومنهــا جديــد 

الفهــم  ليتحقــق للطالــب  التعريــف االصطاحــي بدقــة،  مل يذكــروه يف مصنفاهتــم يوافــق 

والنفــع املرجــّو مــن مــادة الكتــاب.

بالنســبة لكتاب "فتح املغيث" لإلمام الســخاوي، فإنه كتاب موســوعي يف هذا العلم، . 4

َفــه الســخاوي رشًحــا أللفيــة اإلمــام العراقــي، والــذي َنَظــَم فيهــا كتــاب ابن الصاح. وقــد ألَّ

لذلــك مل أعمــد إىل نقــل رشحــه وتعليقــه عــى أبيــات األلفيــة، وإنــام اعتمــدت نقــل عباراتــه 

املُوِضحــِة لــكام ابــن الصــاح، وابــن حجــر، أو أحدمهــا يف تعريفهــم ألقســام احلديــث، 

وتقعيــد قواعدهــا ورسد فوائدهــا، أو مــا حســم بــه اجلــدل بــن االثنــن يف مســألة حتقيًقــا ملبــدأ 

اختيــار مــا اتفقــوا عليــه، وقــد أكــون نقلــت أحياًنــا فوائــد زادهــا عــى مــا ذكــره اإلمامــان مــن 

ًا لكونه ال ُيعَى عليه  ــٌة جدَّ فوائد يف بعض األقســام، ال ســيام وأن احلاجة إىل مثل كتابه ماسَّ

يف هــذا الفــن.

واملســائل . 5 واملوافقــات  الفوائــد  مــن  طرًفــا  للســيوطي،  "التدريــب"  مــن  واســتفدت 

نقلهــا. يف  الطالــب  عــى  أبخــل  مل  املنتخبــات 

بــوين  نْعــِة، ليَتَعقَّ وقــد عَرضــُت عمــي هــذا عــى ُنخَبــٍة مــن األصحــاب األفاضــل أهــل الصَّ

عــى بعــض مــا قــد أكــون زللــُت بــه ففعلــوا شــكر اهلل هلــم وجزاهــم اهلل عنــي كل خــر.

ثم إين ألتقرب إىل اهلل تعاىل بعمي هذا سائاً إياه أن جيعله خالصًا لوجهه الكريم.

                                                    وكتب بكرخ بغداد الفقري اإىل اهلل
                                                       اأن�س بن �صالح بن اأحمد البازي ال�صامرائي

                                              15/ �صفر / 1441 هجري
                                                13 / ت�صرين االأول / 2019 ميالدي
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احلديث امل�سل�سل ب�لأولية

إعلــم أهيــا الطالــب الفطِــن أن مــن عــادة علامِءنــا ومشــاخينا أن ُيســِمعوا طالــب العلــم 

املبتــدئ أو امللتحــق بمجلســهم حتــى لــو كان عالــاًم: احلديــث املسلســل بقــول: »وهــو أول 

حديــث ســمعته » ولــذا جعلتــه مطلــع كتــايب هــذا ليكــون أول مــا تســمعه مــن شــيخك أو 

أســتاذك، فتكــون أخذتــه برشطــه املعتــر.

الســيد  بــن  صبحــي  ث  املحــدِّ شــيخي  ثنــي  حدَّ وتعــاىل:  تبــارك  بــاهلل  مســتعينًا  فأقــول 

جاســم بــن مُحَيِّــد البــدري الســامرائي »وهــو أول حديــث ســمعته منــه« قــال: حدثنــي شــيخي 

ث عبــد الكريــم بــن الســيد عبــاس األَزجــي امللقــب بــأيب الصاعقــة » وهــو أول حديــث  املحــدِّ

أبــو إســامعيل اخلانفــوري  قــال: حدثنــي الشــيخ املحــدث يوســف اهلنــدي  ســمعته منــه«، 

اهلــزاروي« وهــو أول حديــث ســمعته منــه »، عــن شــيخ الــكل يف الــكل املحــدث حممــد نذيــر 

حســن الدهلــوي، عــن حممــد إســحاق الدهلــوي، عــن الشــيخ عبــد العزيــز الدهلــوي، عــن 

والــده ويل اهلل الدهلــوي، عــن عمــر بــن أمحــد بــن عقيــل، عــن عبــد اهلل بــن ســامل البــري، 

ورة »، عــن  عــن حييــى الشــاوي، عــن ســعيد بــن إبراهيــم اجلزائــري املفتــي الشــهر بــــ » قــدُّ

ــي الوهــراين، عــن إبراهيــم التــازي،  ســعيد بــن حممــد املقــرئ، عــن أيب العبــاس أمحــد بــن حجِّ

عــن أيب الفتــح حممــد بــن أيب بكــر بــن احلســن امَلراغــي، عــن اإلمــام عبــد الرحيــم العراقــي، 

اين، عــن اإلمــام أيب  عــن أيب الفتــح حممــد امَليدومــي، عــن عبــد اللطيــف بــن عبــد املنعــم احلــرَّ

الفــرج ابــن اجلــوزي البغــدادي، عــن إســامعيل بــن أيب صالــح النيســابوري، عــن أبيــه أمحــد 

بــن عبــد امللــك املــؤذَّن، عــن أيب الطاهــر حممــد بــن حَمِمــش الزيــادي، عــن أيب حامــد أمحــد بــن 

از – بزايــن -، عــن عبــد الرمحــن بــن بــرش بــن احلكــم العبــدي النيســابوري، عــن  حييــى البــزَّ
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ســفيان بــن عيينــة »وهــو أول حديــث ســمعته منــِه«  وكل راٍو فيــام تقــدم قــال عمــن روى عنــه: 

وهــو أول حديــث ســمعته منــه إىل ســفيان بــن عيينــة حيــث يقــف التسلســل عنــده وينتهــي 

إليــه.

قــال ســفيان بــن عيينــة: حدثنــي عمــرو بــن دينــار، حدثنــي أبــو قابــوس مــوىل عبــد اهلل 

  ، أن رســول اهلل  بــن العــاص  بــن عمــرو  بــن العــاص، عــن عبــد اهلل  بــن عمــرو 

محــُن - تبــارك وتعــاىل - ارمَحــوا َمــن يف األرِض َيرمَحْكــم َمــن يف  امحــوَن يرمُحُهــُم الرَّ قــال: »الرَّ

ــامِء« ))) . رواه أمحد يف مســنده، وأبو داود يف ســننه. قال ابن حجر يف النزهة: »تسلســله  السَّ

ينتهي إىل سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه مسلساً إىل منتهاه فقد َوِهم ». النزهة/00).

ملحوظــة: ويرويــه الصاعقــة عاليــًا عــن حممــد نذيــر حســن الدهلــوي، ولشــيخنا صبحــي 

الســامرائي فيــه أســانيد ال حتــى كثــرة، ولنــا فيــه أســانيد مــن غــر طريــق شــيخنا صبحــي 

الســامرائي، وهــذا الطريــق أوالهــا لتحقــق الــرشط بــه واحلمــد هلل رب العاملــن.

)))  أمحد يف املسند ) 6300 (، أبو داود ) ))43) .
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تعريف ب�ملوؤلف�ت املتقدمة واملت�أخرة

أخــي طالــب العلــم اللبيــب: إن معرفــة املصنفــات املكتوبــة يف هــذا العلــم مفيــد لطالــب 

العلــم لســببن: 

األول: متابعــة نشــأة هــذا العلــم وكيــف تــم التأصيــل لــه وعوامــل تطــوره، فهــي جهــود 

أئمــة كبــار مثلــوا هــذه املدرســة وكان هلــم الفضــل يف نــرش ســنة النبــي  وإحياءهــا.

الثــاين: الربــط التأرخيــي للطالــب هبــذه املدرســة، ألن طالــب العلــم البــد لــه مــن االرتبــاط 

تأرخييــًا بأعــام هــذه املدرســة ومعرفتهم.

ُ لــك  وأنــا أســتعرض لــك هاهنــا أهــم املؤلفــات التــي ُصنَِّفــت يف هــذا الفــن بشــكل ُيَيــرسِّ

معرفتهــا ومعرفــة مؤلفيهــا مــن املتقدمــن واملتأخريــن.
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املؤلفالكتابت

(

الرسالة/ وهي يف أصول الفقه 
ولكن تذكر هنا لكون الشافعي 
أول من أشار إىل بعض أنواع 

احلديث فيها

ِلبّي  أبو عبد اهلل حممد بن إدريس الشافعّي املطَّ
القريّش، تويف 04) هــ

(
املحدث الفاصل / وهو أول 
كتاب أفرد بالتصنيف خمتص 

بمصطلح احلديث

أبو حممد احلسن بن عبد الرمحن بن خاد املشهور 
بالرامهرمزي، تويف 360هــ

أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل احلاكم النيسابوري، معرفة علوم احلديث3
تويف 405 هــ

أبو بكر أمحد بن عي بن ثابت املعروف باخلطيب الكفاية يف فن الرواية4
البغدادي، تويف 463 هــ

اجلامع ألخاق الراوي وآداب 5
السامع

أبو بكر أمحد بن عي بن ثابت املعروف باخلطيب 
البغدادي، تويف 463 هــ

أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض السبتي اإللامع6
اليحصبي تويف 544 هـ

علوم احلديث أو مقدمة ابن 7
الصاح

أبو عمرو عثامن بن صاح الدين عبد الرمحن 
الشهرزوري املعروف بابن الصاح، تويف 643 هـــ

8
التقريب والتيسر / وهي 
رسالة اختر هبا النووي 
كتاب شيخه ابن الصاح

حميي الدين أبو زكريا حييى بن رشف النووي، تويف 
676هـ



جن���دة امل�س���تغيث يف تقري���ب م�سطل���ح احلدي���ث 9)جن���دة امل�س���تغيث يف تقري���ب م�سطل���ح احلدي���ث8)

شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن املوقظة9
الذهبي، تويف 748 هـ

أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثر القريش اختصار علوم احلديث0)
البري ثم الدمشقي تويف 774هـ

((
املقنع / اختر فيه مقدمة ابن 

الصاح اختصارا لطيفا مع 
بعض الزوائد والفوائد

رساج الدين أبو حفص عمر بن عي بن امللقن، 
تويف 804 هــ

نزهة النظر يف توضيح نخبة ))
الفكر

اإلمام احلافظ شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن 
عي الشهر بابن حجر العسقاين تويف )85 هــ

فتح املغيث يف رشح ألفية 3)
احلديث

شمس الدين أبو اخلر حممد بن عبد الرمحن 
السخاوي، تويف )90 هــ

تدريب الراوي رشح تقريب 4)
النواوي

احلافظ عبد الرمحن بن كامل الدين أيب بكر بن حممد 
الشهر  بجال الدين السيوطي، تويف ))9 هـ

مجال الدين بن حممد سعيد احلاق القاسمي، تويف قواعد التحديث5)
)33) هـ

عقد الدرر يف رشح خمتر 6)
نخبة الفكر يف علم األثر

العامة حممود شكري اآللويس البغدادي، تويف 
)34)هـ

الباعث احلثيث رشح اختصار 7)
العامة املحدث أمحد حممد شاكر، تويف 377) هـــعلوم احلديث

التقريرات السنية عى املنظومة 8)
العامة األستاذ حسن حممد املشاط، تويف 399) هــالبيقونية
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العامة الشهيد صبحي إبراهيم الصالح، تويف علوم احلديث ومصطلحه9)
407) هـ

الشيخ الدكتور حارث سليامن الضاري حمارضات يف علوم احلديث0)
الزوبعي،تويف 436)هـ

الشيخ الدكتور إبراهيم بن نعمة اهلل ذنون دراسة يف مصطلح احلديث))
املوصي

الشيخ الدكتور حممود أمحد الطحان النعيمي تيسر مصطلح احلديث))
احللبي

ماحظــة: ثــم اعلــم أن ممــن ســوى مــا ذكرنــا نفــر كثــر مــن املتقدمــن واملتأخريــن هلــم 

أعــامل وجهــود يف مصطلــح احلديــث طيبــة، هلــا آثارهــا امللموســة يف املكتبــة اإلســامية، وإذا 

تقــدم بــك الزمــان ســوف تنهــل منهــا إن شــاء اهلل تعــاىل.
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تعريف بعلم م�سطلح احلديث

إليك نبذة رسيعة تعرفك بعض االصطاحات املستعملة :

• احلديث لغًة: ضد القديم.	

واصطاحــًا: مــا جــاء عــن النبــي ، أو مــا أضيــف إىل النبــي  مــن قــول أو فعــل أو 

تقريــر أو وصــف: كاليقظــة والنــوم، أو أيــام: كاملغــازي ))) .

• اخلــر: وهــو مــرادف للحديــث، وقيــل هــو مــا جــاء عــن غــره ، وأطلــق عــى 	

›األخبــاري‹. باألخبــار  املشــتغل 

• تقييــده 	 البعــض  املتقدمــن، وحــاول  للفظــن  املرادفــة  األلفــاظ  مــن  األثــر: وهــو 

. (((   الصحابــة  عــى  باملوقــوف  قيــده  والبعــض   ، إىل  باملرفــوع 

عــن  للمنقــول  اســتعملت  ســواء  األلفــاظ  هــذه  اســتعامل  يف  مشــاحة  فــا  وبالعمــوم 

النبــي  أو للمنقــول عــن غــره، وإن كان األوىل فيــام ُيســنُد إىل النبــي  اســتعامل لفــظ 

احلديــث.

• تعريــف علــم مصطلــح احلديــث: التعريــف الشــائع يقــول: معرفــة حــال الــراوي 	

واملــروي. بمعنــى: معرفــة الــراوي الــذي يف سلســلة الســند، ومعرفــة املــروي وهــو متــن 

احلديــث، واإلســناد كــام هــو معلــوم: حكايــة طريــق املتــن، واملتــن هــو غايــة مــا ينتهــي إليــه 

اإلســناد مــن الــكام )3) .

)))  نزهة النظر / 3)، فتح املغيث ) ) / )) (، تدريب الراوي / )) – )) .
)))  تدريب الراوي / )) .

)3)  نزهة النظر / 4)، تدريب الراوي / 0) – )) .
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َل هــذا التعريــف بــام هــو أوضــح مــن قبــل علــامء القــرن الثامــن فــام بعــده إىل يومنــا هــذا  ثــم ُعــدِّ

فقالــوا: هــو علــم بقواعــد وقوانــن، يعــرف هبــا حــال الــراوي واملــروي، صحة أو ضعفــا ))) . 

اأق�س�م واأنواع احلديث

بقــي احلديــث عنــد أهلــه ينقســم إىل » صحيــح، وحســن، وضعيــف « حتــى القــرن الثامــن 

اهلجــري حيــث جــاء اإلمــام ابــن حجــر بتقســيم أكثــر نفعــًا مــن حيــث الرتتيــب، والســبب 

يف كــون الذيــن ســبقوه مل يقســموه كــام قســمه: أهنــم كانــوا ينظــرون إىل تقســيم احلديــث إىل 

متواتــر وآحــاد هــو تقســيم أصــويل أقــرب ألصــول الفقــه مــن مصطلــح احلديــث ))) .

واحلــق: إهنــم -  أي األئمــة احلفــاظ -  ليــس بينهــم خــاف ملــن أمعــن النظــر والتأمــل يف 

مؤلفاهتــم وجيدهــم قــد ذكــروا تلــك األنــواع مفرقــة داخــل مصنفاهتــم،  لــذا فقــد أجــاد ابــن 

حجــر يف ذلــك فاتفــق ومل خيالــف.

والتقسيم املذكور مبن يف اجلدول التايل:

)))  تدريب الراوي / 5 .
)))  مقدمة ابن الصاح / 33) .
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ُل التقسيم قبل متابعته جدول ُيَسهِّ

املاحظاتالتقسيم التفصييالتقسيم الرئييسالتصنيفالتبويب

الباب 
األول

من حيث 
وروده أي 
وصوله إلينا

) -  متواتر
) -  آحاد

املتواتر: إما لفظي، أو 
معنوي

اآلحاد: مشهور، 
وعزيز، وغريب

املتواتر مقطوع بصحته 
با خاف، أما املشهور 

والعزيز والغريب 
فبحسب النظر إىل اإلسناد 

واملتن حتى حيكم له 
بالصحة أو احلسن أو 

الضعف

الباب 
الثاين

من حيث 
اإلسناد 
لقائله أو 
نسبته إىل 

قائله

) -  املرفوع
) -  املوقوف
3 -  املقطوع

املرفوع: إما قويل، أو 
فعي، أو تقريري.

املوقوف: إما قويل، أو 
فعي، أو تقريري.

املقطوع: إما قويل، أو 
فعي.

اليلزم من كونه مرفوعا 
أو موقوفا، أن يكون 

صحيحا أو ضعيفا إال بعد 
النظر بإسناده ومتنه

الباب 
الثالث

من حيث 
القبول والرد

) -  صحيح
) -  حسن

3 -  ضعيف
4 -  موضوع

الصحيح: صحيح 
لذاته، وصحيح لغره.
احلسن: حسن لذاته، 

وحسن لغره.
الضعيف: أنواعه 

كثرة تتبع يف تعددها 
تعدد أصناف العلل 

املنصوص عليها، ورش 
أنواعه هو› املوضوع ‹

الصحيح: جيب العمل به.
احلسن: يف االحتجاج به 
كالصحيح عند اجلمهور.

الضعيف: ال حيتج به 
والعمل به يف حال انعدام 

الدليل الصحيح فيه 
خاف واسع.

املوضوع: حترم روايته 
إال لبيان كذبه، وال جيوز 

العمل به بحال.
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الباب 
الرابع

لصفة من 
صفات 
اإلسناد

) – املسلسل
) – املَُدبَّج

وهي أقسام ال تتعدد 
من حيث التقسيم 

ولكن تتعدد من حيث 
النوع

النوعان حيتمان القبول 
أو الرد فا يعني التسلسل 
صحة احلديث كام اليلزم 

من التدبيج صحة أو 
ضعفا

الباب 
اخلامس

ألقاب لعلوم 
ميداهنا 
املتون

) – غريب 
احلديث

) – خمتلف 
احلديث

3 – الناسخ 
واملنسوخ

أقسام ال تتعدد

غريب احلديث: املراد به 
غريب األلفاظ التي ترد 

يف بعض األحاديث.
وخمتلف احلديث: ورود 

حديثن متضادين يف 
املعنى ظاهرا فيوفق 

بينهام.
وأما النسخ فهو اإلزالة 

عى ما سأبينه يف حمله
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الب�ب الأول
احلديث من حيث 

وروده اأو و�سوله اإلين�
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الب�ب الأول: احلديث من حيث وروده اأو و�سوله اإلين�

الأول من اأق�س�م احلديث: »املتواتر«

وهــو مــا رواه كثــرة حتيــل العــادة تواطؤهــم عــى الكــذب، ومــن رشطــه اســتمرار روايتــه 

بروايــة اجلمــع عــن اجلمــع إىل منتهــاه )))، وأن يكــون مســتند انتهائهــم احلــس وهــو الســامع 

بعينــه،  بعــدد  الكثــرة  أو  اجلمــع  هلــذا  حــر  وال   ،((( الــرف  العقــل  وليــس  واملشــاهدة 

ولكنهــم أكثــر ممــا يلزمــه رشط املشــهور أو املســتفيض الــذي قــد يرويــه الثاثــة أو األربعــة 

واخلمســة  )3) .

حكمه: القبول با خاف إلفادته العلم الرضوري )4) .
اأق�صامه: 

أ مقَعــَدُه ِمــَن  ــدًا َفْلَيَتبــوَّ ) -  املتواتــر اللفظــي: ومثالــه: حديــث » َمــْن َكــَذَب َعــيَّ ُمَتعمِّ

)))  مقدمة ابن الصاح / 33)، نزهة النظر / 4).
)))  نزهة النظر / 4) – 5)، فتح املغيث ) 3 / 399 - 405 ) .

)3)  نزهة النظر / 4) – 5) .
)4)  قــال ابــن تيميــة يف جممــوع الفتــاوى )8)/48-49) فلفــظ املتواتــر: يــراد بــه معــان؛ إذ املقصــود 
مــن املتواتــر مــا يفيــد العلــم لكــن مــن النــاس مــن ال يســمي متواتــرا إال مــا رواه عــدد كثــر يكــون العلــم 
حاصــا بكثــرة عددهــم فقــط ويقولــون: إن كل عــدد أفــاد العلــم يف قضيــة أفــاد مثــل ذلــك العــدد العلــم يف 
كل قضيــة وهــذا قــول ضعيــف. والصحيــح مــا عليــه األكثــرون: أن العلــم حيصــل بكثــرة املخريــن تــارة 
وقــد حيصــل بصفاهتــم لدينهــم وضبطهــم وقــد حيصــل بقرائــن حتتــف باخلــر حيصــل العلــم بمجمــوع ذلــك 
وقــد حيصــل العلــم بطائفــة دون طائفــة. وأيضــا فاخلــر الــذي تلقــاه األئمــة بالقبــول تصديقــا لــه أو عمــا 
بموجبــه يفيــد العلــم عنــد مجاهــر اخللــف والســلف وهــذا يف معنــى املتواتــر؛ لكــن مــن النــاس مــن يســميه 

املشــهور واملســتفيض ويقســمون اخلــر إىل متواتــر ومشــهور وخــر واحــد.
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النَّــار « ))) . فإنــه رواه عــن رســول اهلل  نحــوا مــن ســتن صحابيــًا، ومــن أهــل العلــم مــن 

قــال بأكثــر مــن هــذا العــدد.

ــة عــى املســح عــى اخلفــن، فإهنــا تباينــت  ) -  املتواتــر املعنــوي: ومثالــه: األحاديــث الدالَّ

ألفاظهــا، وتعــددت حوادثهــا، ولكنهــا اتفقــت يف املعنــى والداللــة، وهــي روايــات منقولــة 

عــن رســول اهلل  مــن أكثــر مــن أربعــن صحابيــًا ))) .

الث�ين من اأق�س�م احلديث: »الآح�د «

َيت هــذه األنــواع  ويضــم ثاثــة أنــواع: امل�صــهور، والعزيــز، والغريــب » الفــرد «، وإنــام ســمِّ

آحــادًا متييــزًا هلــا عــن املتواتــر الــذي يفيــد العلــم الــرضوري لكونــه مقطــوع بصحتــه، بخــاف 

هــذه األنــواع إذ ال يلــزم مــن كــون احلديــث مشــهورًا أو عزيــزًا: أن يكــون صحيحــًا أو ضعيفــًا 

إال بعــد البحــث والتحــري، كــام إنــه ال يلــزم مــن كــون احلديــث غريبــًا › فــردًا ‹ أن يكــون ضعيفــًا 

فهــذا كلــه يرجــع إىل مــا ُذِكــَر مــن إعــامل النظــر والبحــث والتحــري يف أســانيدها ومتوهنــا.

يِه البعــض » املســتفيض«)3)  وهــو مــا رواه مجــع ال يبلــغ عديدهــم حــدَّ  امل�صــهور: ويســمِّ
ــَد البعــض عــدده بالثاثــة أو األربعــة فصاعــدًا دون عــدد املتواتــر، ورشطــه  التواتــر، وقــد قيَّ

اســتمرار شــهرته يف مجيــع طبقاتــه )4) .

)))  البخاري ) 05)، 06) (، مسلم ) )، 4 ) .
)))  فتح املغيث ) 3 / 397 - 405 ) .

)3)  قــال االمــام اجلوينــي يف املنخــول )ص333( قــال األســتاذ أبــو اســحق اخلــر ينقســم إىل متواتــر 
ومســتفيض وآحــاد فاملســتفيض مــا اشــتهر فيــام بــن أئمــة احلديــث وذلــك يــورث العلــم كالتواتــر وليــس 
األمــر كذلــك فــإن املســتفيض إذا مل يتواتــر تصــور فيــه التواطــؤ والغلــط إذ العــدل ال يســتحيل منــه الكــذب.
)4)  نزهة النظر / 8) ، فتح املغيث ) 3 / 387 – )39 ( .وقال االمام البزدوي يف أصوله))/368) 
املشــهور مــا كان مــن اآلحــاد يف األصــل ثــم انتــرش فصــار ينقلــه قــوم ال يتوهــم تواطؤهــم عــى الكــذب، 
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�صوره واأمثلتها: له صور عدة أمهها :
األوىل: مشهور اصطاحي: مثاله: » إنَّ اهللَ ال َيقبُِض العلَم انتزاعًا ينتزُعُه ِمَن الِعباد، 

ــام َيْقبـِـُض الِعلــَم بَِقبـْـِض الُعَلــامء «  )))  فإنــه مشــهور وفــق الضابــط الــوارد يف تعريفــه أي يف  َوإِنَّ

مجيــع طبقاتــه، فقــد رواه عــن النبــي  أربعــة مــن الصحابــة، وعنهــم أربعــة مــن التابعــن، 

وتتابــع عــى ذلــك.

َم َشــْهًرا َيْدُعــو  الثانيــة: مشــهور بــن املحدثــن: مثالــه: » َقنـَـَت النبــيُّ َصــىَّ اهلُل عليــه وســلَّ

عــَى ِرْعــٍل وَذْكــَواَن « )))   فإنــه رواه عــن النبــي ، أنــس بــن مالــك، ولكــن رواه عــن أنــس 

أربعــة مــن التابعــن، وعنهــم أربعــة وتتابــع عــى ذلــك.

الثالثــة: مشــهور بــن أهــل احلديــث وبــن النــاس: مثالــه: » املُســِلُم َمــن ســِلَم املُســِلمون 

ــِده « )3) . ِمــن لِســانِه وَي

ه أن ال يكــون غريبــا، إذ تتفــق عبــارة أهــل العلــم عــى  العزيــز: يمكــن القــول بــأن حــدَّ
َي بذلــك لقلــة وجــوده فاملــراد  أنــه مــا رواه اثنــان عــن اثنــن مــن ابتــداءه إىل منتهــاه )4)، وســمِّ

بالعزيــز مــا عــزَّ وجــوده، وقيــل ألنــه قــوَي بمجيئــه مــن طريــق أخــرى.

وهــم القــرن الثــاين بعــد الصحابــة - ريض اهلل عنهــم -، ومــن بعدهــم وأولئــك قــوم ثقــات أئمــة ال يتهمون 
فصــار بشــهادهتم وتصديقهــم بمنزلــة املتواتــر حجــة مــن حجــج اهلل تعــاىل حتــى قــال اجلصــاص: إنــه أحــد 
قســمي املتواتــر، وقــال عيســى بــن أبــان: إن املشــهور مــن األخبــار يضلــل جاحــده، وال يكفــر مثــل حديــث 
املســح عــى اخلفــن وحديــث الرجــم وهــو الصحيــح عندنــا؛ ألن املشــهور بشــهادة الســلف صــار حجــة 

للعمــل بــه كاملتواتــر فصحــت الزيــادة بــه عــى كتــاب اهلل تعــاىل، وهــو نســخ عندنــا.
)))  البخاري ) 00) (، مسلم ) 4934 ) .

)))  البخاري ) 7)9) (، مسلم ) 7))) ) .
)3)  البخاري ) 0) – )) (، مسلم ) )8 – 83 ) .

)4)  مقدمة ابن الصاح / 35)، نزهة النظر / 30، تدريب الراوي / 454 .
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مثالــه: حديــث: » ال يؤمــُن أحُدكــم حتــى أكــوَن أحــبَّ إليــه مــن ولــِده ووالــِده « ))) . 
رواه البخــاري ومســلم عــن أنــس، وهــو عنــد البخــاري عــن أيب هريــرة. فهــذان صحابيــان، 

وقــد رواه عــن أنــس تابعيــان، وعنهــام اثنــان أيضــا.

ت�صل�صل يو�صح حالة العزيز يف اإ�صناد احلديث املتقدم

علاًم أنه رواه عن أيب هريرة اثنان مها › عبد الرمحن بن هرمز األعرج، وأبو سلمة بن 

عبد الرمحن بن عوف ‹

فـائــــدة: قــال الســيوطي:  » قــد يكــون احلديــث أيضــًا عزيــزًا مشــهورًا: قــال احلافــظ 
ــابِقون َيــوَم الِقياَمــة « )))  احلديــث:  العائــي فيــام رأيتــه بخطــه: حديــث » َنحــُن اآلِخــروَن السَّ

عزيــز عــن النبــي ، رواه حذيفــة بــن اليــامن، وأبــو هريــرة، وهــو مشــهور عــن أيب 

هريــرة، رواه عنــه ســبعة: أبــو ســلمة بــن عبــد الرمحــن، وأبــو حــازم، وطــاووس، واألعــرج، 

)))  رواه البخاري ) 4)، 5) ( مسلم ) 88 ) .
)))  البخاري ) 850، 870 ( مسلم ) 457) ) .
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ومهــام، وأبــو صالــح، وعبــد الرمحــن مــوىل أم برثــن« ))) .

غريــب  كل  وليــس  غريــب،  فــرد  كل  ليــس  ولكــن  أيضــًا،  الفــرد  ى  ويســمَّ الغريــب: 
صحيــح عــى مــا قــرره ابــن الصــاح وابــن حجــر، ومذهبهــام الصــواب )))، ألن مــن األفــراد 

مــا يضــاف إىل البلــدان كتفــرد أهــل مكــة مثــا أو تفــرد أهــل الشــام. ويمكــن القــول: بــأن 

الغريــب مــا تفــرد بروايتــه واحــد يف أي موضــع وقــع التفــرد بــه مــن الســند )3)، وأمــام هــذا 

التعريــف ال بــدَّ مــن التمييــز بــن نوعــن مــن التفــرد.
االأول: الفــرد املطلــق اأو »مطلــق الغرابــة«: مثالــه: حديــث النهــي عــن بيــع الــوالء وهبتــه )4) 

عــن رســول اهلل  ؛ تفــرد بــه عبــد اهلل بــن دينــار› تابعــي ‹، عــن ابــن عمــر ›صحــايب ‹. 

وقــد يتفــرد بــه راو عــن ذلــك املتفــرد، كحديــث ُشــَعِب اإليــامن )5)، فإنــه تفــرد بــه: أبــو 

صالــح ›تابعــي‹، عــن أيب هريــرة › صحــايب‹، وتفــرد بــه عبــد اهلل بــن دينــار› تابعــي ‹، عــن أيب 

صالــح › تابعــي ‹. 

الثــاين: الفرد الن�صــبي اأو »الغرابــة الن�صــبية«: مثالــه: حديــث: أم زرع )6)، بروايــة الطراين 
يف » املعجــم الكبــر » إذ ســاقه مــن روايــة: عبــد العزيــز بــن حممــد و مــن روايــة عبــاد بــن 

منصــور – فرقهــام – وكل واحــد منهــام عــن: هشــام بــن عــروة، عــن أبيــه، عــن عائشــة.

طبقــة  يف  الــرواة  مــن  اثنــن  عــن  احلديــث  الطــراين  لســوق  نســبيا  هاهنــا  التفــرد  صــار 

)))  تدريب الراوي / 458 .
)))  مقدمة ابن الصاح / 35)، نزهة النظر / )3 و 37 .
)3)  مقدمة ابن الصاح / 35)، نزهة النظر / )3 – )3 .

)4)  البخاري ) 8)4) ( مسلم ) 849) ) .
)5)  مســلم ) 86 ( ابــن حبــان يف صحيحــه ) 66) ( ونــص احلديــث: » اإليــامن بضــع وســبعون شــعبة، 

واحليــاء شــعبة مــن اإليــامن«.
)6)  البخاري ) 4895 ( مسلم ) 4585 ) .
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. عــروة  بــن  اهلل  عبــد  اإلســناد  مــن  ُأْســِقَط  وقــد  واحــدة، 

واملحفــوظ: مــا أخرجــه الشــيخان: مــن روايــة عيســى بــن يونــس، عــن هشــام، عــن أخيــه 

عبــد اهلل، عــن أبيــه عــروة، عــن عائشــة. 
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الب�ب الث�ين
احلديث ب�عتب�ر 

اإ�سن�ده لق�ئله
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الب�ب الث�ين: احلديث ب�عتب�ر اإ�سن�ده لق�ئله

وهو الذي يندرج حتته ثاثة من أنواع احلديث هي: املرفوع، واملوقوف، واملقطوع.

الث�لث من اأق�س�م احلديث: »املرفوع«

هــو مــا أضيــف إىل النبــي  مــن قولــه، أو فعلــه، أو تقريــره )))، وهبــذا يتضــح أن الســنة 

يلــزم أن يكــون صحيحــا  . وال   قوليــة، وفعليــة، وتقريريــة، وَترِكيَّــة )))  املنقولــة عنــه 

بمجــرد رفعــه، فشــأن صحتــه وضعفــه ترجــع إىل البحــث والتحــري.

�صور املرفوع :
املرفــوع القــويل: قــول الصحــايب: ســمعت رســول اهلل  يقــول كــذا. كقــول أيب عبــس: 

مــه اهلُل عــى النَّــاِر « )3) . ت قدمــاه يف ســبيِل اهللِ حرَّ ســمعت  النبــي  يقــول: » َمــن اغــَرَّ

املرفــوع الفعــي: قــول الصحــايب: رأيــت رســول اهلل  يفعــل كــذا. كقــول عبــد اهلل بــن 

عمــر: ارَتَقيــُت َفــوَق َظهــِر َبيــِت َحفَصــَة لَِبعــِض حاَجتِــي، » َفرأْيــُت َرُســوَل اهللِ صــى 

ــام « )4) .  اهلل عليــه وســلم َيقــِي َحاَجتــُه ُمْســَتدبَِر الِقبْلــة، ُمْســَتقبَِل الشَّ

املرفــوع التقريــري: قــول الصحــايب عــن نفســه: فعلــت كــذا أو فعــل فــان بحــرضة النبــي 

 كــذا فلــم ينكــره. كقــول جابــر: » ُكنَّــا َنعــِزُل، َوالُقــرآُن َينــِزُل « )5) .

املرفــوع حكــاًم: ويدخــل يف املرفــوع احلديــث الــذي يقــول فيــه الصحــايب: مــن الســنة كــذا، 

ُن يف أذاِن الفجــِر:  ــنَِّة إذا قــال املُــَؤذِّ وأمرنــا بكــذا، كقــول أنــس بــن مالــك  :» ِمــَن السُّ

)))  مقدمة ابن الصاح / 8)، نزهة النظر / 83 .
)))  وهذه مسألة أصولية مفيدة لطالب العلم سيأيت الكام فيها .

)3)  البخاري ) 880 ( ابن حبان يف صحيحه ) 4674 ) .
)4)  البخاري ) 46) و )95) ( مسلم ) 7)4 ) .

)5)  مسلم ) 686) ( الرتمذي ) )09) ) .
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ــاُة َخــٌر مــن النَّــوم « )))، وكذلــك قولــه: » ُأِمــَر بــال أن يشــفع  حــيَّ عــى الَفــاِح، قــال: الصَّ

األذان ويوتــر اإلقامــة « ))) . 

الســنة الرتكيــة: والــرتك: هــو عــدم فعــل املقــدور عليــه )3)، وال يدخــل فيهــا عــدم فعــل غــر 

املقــدور عليــه، وهــذه املســألة مــن املســائل األصوليــة ذات الصلــة بمقاصــد الرشيعــة وهــي 

مــن األمهيــة بمــكان، ويــراد هبــا: الــرتك الترشيعــي، وهــو نوعــان :

. ا بالنبي األول: ما قد يكون خاصًّ

ــا لــه وألمتــه وهــو الــرتك الراتــب، وهــو حمــلُّ  الثــاين: مــا قــد يكــون تركــه لــه ، عامًّ

.  (4( االقتــداء 

ــُم إىل مخســة أقســام ال نريــد اإلســهاب فيهــا ختفيفــًا عــى الطالــب، فنذكرهــا بإجيــاٍز  وُيَقسَّ

كــام يف اجلــدول التــايل )5) :

املثالالق�صم ومو�صوعهت

تركه  أكل الَضّبالرتك اجِلبِيِّ أو العاِدّي1

2 أكل الثومالرتك اخلاصِّ به  تركه

الرتك املصلحي: ما يرجع إىل مصلحة 3
ا لذريعة التنفر رشعية  تركه  قتال املنافقن سدًّ

تركه  األذان واإلقامة للعيدين الرتك البياين: بيانًا للرشع4

)))  صحيح ابن خزيمة ) 378 ( السنن الكرى للبيهقي ) 833) ) .
)))  البخاري ) 589 ( مسلم ) 595 ) .

ك وداللتها عى األحكام الرشعية، حممد اجليزاين / 3) . )3)  ُسنَُّة الرتَّ
ك، حممد اجليزاين / 37 . )4)  ُسنَُّة الرتَّ

ك، حممد اجليزاين / )3 - 37. )5)  ملزيد من التفصيل ينظر :ُسنَُّة الرتَّ
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ى ترًكاالرتك لعدم القدرة عليه5 وهذا ال يسمَّ

الرابع من اأق�س�م احلديث: »املوقوف«

هــو مــا أضيــف إىل الصحــايب مــن قولــه، أو فعلــه، أو تقريــره، والصحــايب هــو مــن لقــي 

النبــي  مؤمنــا بــه ومــات عــى اإلســام، ولــو ختللــت ردة ))). وال يدخــل فيــه مــا أرشنــا 

إليــه مــن قــول الصحــايب: مــن الســنة كــذا، أو أمرنــا بكــذا.

مثاله: 
َق بــْنَ  ِ أَلَُقاتَِلــنَّ َمــن َفــرَّ يــق : » واللَّ دِّ 1 . مــا رواه البخــاري، مــن قــول أيب بكــر الصِّ
وَنــُه إىل َرســوِل  ِ لــو َمنَُعــويِن ِعَقــااًل َكاُنــوا ُيَؤدُّ َكاَة َحــقُّ الــاَمِل، واللَّ َكاِة، فــإنَّ الــزَّ ــاَِة والــزَّ الصَّ

َم َلَقاَتْلُتُهــْم عــَى َمنِْعــِه«))). ِ َصــىَّ اهلُل عليــه وســلَّ اللَّ

2 . مــا رواه أمحــد واحلاكــم، عــن أيب موســى األشــعري، قــال:» أَماَنــاِن كانــا َعــَى 
هَبُــْم َوَأنــَت ِفيِهــْم  ُ لُِيَعذِّ َعهــِد َرُســوِل اهللِ : َفُرِفــَع أَحُدمُهــا، وَبقــَي اآلخــر، »َوَمــا َكاَن اللَّ

ــْم َوُهــْم َيْســَتْغِفُروَن›33‹«] األنفــال[«)3). هَبُ ُ ُمَعذِّ َوَمــا َكاَن اللَّ

)))  نزهة النظر / 88 .
)))  البخاري ) 346) ( مسلم ) 54 ) .

)3)  مسند أمحد ) )907) ( املستدرك للحاكم ) )93) ) .
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م�صاألة مهمة يف املوقوفات التي لها حكم الرفع: 
ذكــرت يف املرفــوع طرفــا مــن هــذه الروايــات، وأعــرض هنــا لنمــط آخــر يقــع فيــه اللبــس، 

فبعــض الروايــات التــي تــروى عــن الصحابــة ممــا يتعلــق بشــأن مــن شــؤون الغيــب كأخبــار 

األمــم الغابــرة، أو ممــا يقــع بــن يــدي الســاعة، وغــره ممــا ال يقــال فيــه بالظــن واالجتهــاد، ُيــَردُّ 

وال ُيقَبــُل إال بقيديــن معتريــن وضعهــام العلــامء يف هــذا الشــأن، ومهــا: 

األول: سامته إسنادًا ومتنًا من العلل.

الثــاين: أن يكــون الصحــايب راوي احلديــث ممــن مل يشــتغل بكتــاب أهــل الكتــاب، ومل 

يأخــذ عنهــم))).

مثاله: 
1 .حديــث ابــن مســعود : »مــن أتــى عراًفــا أو كاهنًــا، يؤمــُن بــام يقــوُل ؛ فقــد كفــر بــام 

ُأنــزل عــى حممــٍد «))).

2 . حديــث أيب موســى األشــعري ،أنــه قــال لبنيــه عنــد املــوت: »اذُكــُروا َصاِحــَب 
َرهــم بصاحــب الرغيــف وهــو مــن رهبــان بنــي إرسائيــل ممــن كانــوا قبلنــا،  ِغيــف «)3). وذكَّ الرَّ

وأبــو موســى األشــعري مل يشــتغل بكتــاب أهــل الكتــاب ومل يأخــذ عنهــم أو ينظــر يف كتبهــم، 

والروايــة منقولــة بســند رجالــه ثقــات فهــي مقبولــة وهلــا حكــم الرفــع مــع كــون أيب موســى مل 

 .ح بالســامع عــن النبــي يــرِّ

واســتعمل كثــر مــن املحدثــن أيضــا حديــث أيب هريــرة : » ُتَقاتِلــوَن َقومــًا ِصغــاَر 

)))  نزهة النظر / 84 ، تدريب الراوي / 45) – 46) .
))) املعجم الكبر للطراين ) 5)98 ( ، املطالب العالية البن حجر ) 557) ) .

)3)  مصنف ابن أيب شيبة ) 33546 ( حلية األولياء أليب نعيم األصبهاين ) 6)9 ) .
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ُح فيــه أبــو هريــرة بالســامع مــن رســول اهلل  وإنــام ذكــره  األعــُن «)))، هــذا احلديــث يــرِّ

أهــل العلــم كنمــوذج ممــا ال يقــال مــن قبــل الــرأي واالجتهــاد، وإال فهــو ليــس مــن النــوع 

املعنــي يف املســألة.

اخل�م�س من اأق�س�م احلديث: »املقطوع«

هــو مــا جــاء عــن التابعــي، أو مــا ينتهــي إليــه بمعنــى: مــا أضيــف إىل التابعــي مــن قولــه أو 

فعلــه)))، والتابعــي هــو مــن صحــب الصحــايب أو َلِقَيــُه، والتابعــون طبقــات، أجلُّهــا: أئمــة 

كبــار التابعــن.

مثال املقطوع القويل: 
1 . قــول احلســن البــري: » َثاَثــٌة َليَســت هَلُــم ُحرَمــٌة يف الِغيبــِة: َفاِســٌق ُيعِلــُن الِفْســق، 

واألمــُر اجلاِئــُر، وَصاِحــُب البِدَعــِة املُعِلــن البِدَعــة«)3).

2 . قــول ســعيد بــن املســيِّب بــن حــزن، عندمــا رأى رجــاً يعبــث بلحيتــه أثنــاء الصــاة: 
»َلــو َخَشــَع َقلُبــُه خلََشــَعْت َجواِرُحــه«)4).

ومثال املقطوع الفعلي:
ــِه  ــْنَ أهِل ــُه وَب ــرْتَ بينَ وٌق ُيرِخــي السِّ  عــن إبراهيــم بــن حممــد بــن املنتــرش، قــال: »َكاَن َمــرْسُ

يِهــم وُدنَياُهــم«)5). لِّ وُيقبِــُل عــى صاتِــِه وخُيَ

)))  البخاري ) )79) ( ، مسلم ) 94)5 ) .
)))  مقدمة ابن الصاح / 30 ، نزهة النظر / )9 ، تدريب الراوي / 46) .

)3) شعب اإليامن للبيهقي ) 6503 ( ، ذم الغيبة والنميمة البن أيب الدنيا ) 94 ) .
)4)  مصنف عبد الرزاق ) 99)3 ( مصنف ابن أيب شيبة ) )669 ( ، الزهد البن املبارك ) 73))).

)5)  حلية األولياء ) ) / 96 ( . ينظر الواضح امليرس ، عامد حممد اجلنايب / 3) .





الب�ب الث�لث
احلديث من حيث 

القبول والرد
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الب�ب الث�لث: احلديث من حيث القبول والرد

الف�سل الأول: املقبول 

وحتته ق�صمان هما: ال�صحيح، واحل�صن
إىل:  أهلــه  عنــد  ينقســم  احلديــث  إن  ــاَي:  وإيَّ اهلُل  َقــَك  وفَّ العلــم  طالــب  أخــي  َعِلْمــَت 

›�صحيــح، وح�صــن، و�صعيــف ‹ وإن مــن الضعيــف: املو�صــوع، وهــو: رشُّ أنواعــه.

ِم الدراســات يف هــذا املجــال، أدخــل بعــض العلــامء اصطاحــات تتامشــى مــع  ثــم مــع تقــدُّ

ــَم النــوع الواحــد  حاجــة الطالــب لفهــم قواعــد هــذا العلــم، فصــار التقســيم تفصيليــًا لُرَبــام ُقسِّ

إىل: نوعــن بحســب مقتــى احلــال وفــق الضوابــط املنصــوص عليهــا.

تــذكـيـــــر: لــدى الــكام عــى › اآلحــاد ‹ ذكــرت أن ال حيكــم هلــا بصحــة أو ضعــف إال 
بعــد البحــث والتحــري يف الســند ويف املتــن، إذن القبــول والــرد هــو لــام كان مــن احلديــث مــن 

جنــس » امل�صــهور، والعزيــز، والغريب«.
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ال�س�د�س من اأق�س�م احلديث: »ال�سحيح«
وينقسم الصحيح إىل قسمن أوضحهام عى النحو التايل تيسرًا عى الطالب: 

احلديث الصحيح )))

وهــو  لذاتــه:  الصحيــح  احلديــث 
العــدل  يرويــه  الــذي  احلديــث 
إىل  الضابــط  العــدل  عــن  الضابــط 
ــاً. منتهــاه وال يكــون شــاّذًا وال معلَّ

وهــو  لغــره:  الصحيــح  احلديــث 
حســنًا  يكــون  قــد  الــذي  احلديــث 
ككثــرة  ــُده  يعضِّ مــا  فيأتيــه  لذاتــه 
الطــرق لرقــى إىل الصحيــح لغــره 

رشوط الصحيح لغره :
 ، لذاتــه  احلســن  هــو  أصلــه  أن  بــام 
لــذا فرشوطــه رشوط احلســن لذاتــه 
عليهــا  ويــزاد   ، احلســن  يف  اآلتيــة 
كثــرة  رشط:  لغــره  الصحيــح  يف 

. التعريــف  يف  الــواردة  الطــرق 

رشوط الصحيح لذاته :
) – االتصال .

) – عدالة الراوي .

3 – ضبط الراوي .
4 – السامة من الشذوذ .

5 – السامة من العلة .
أقسام الصحيح لذاته :

) – صحيح اتفق عليه البخاري ومسلم .
) – صحيح أخرجه البخاري دون مسلم .
3 – صحيح أخرجه مسلم دون البخاري .

4 – صحيح عى رشطهام ومل خيرجاه .
5 – صحيح عى رشط البخاري ومل خيرجه. 

6 – صحيح عى رشط مسلم ومل خيرجه .
7 – ما صح عند غرمها .

عــة مــن : مقدمــة ابــن الصــاح / 5 - 5) ، نزهــة النظــر / 37 - 38 ،  )))  مــادة احلديــث الصحيــح جممَّ
فتــح املغيــث ) ) / 3) - 8)  ( ، تدريــب الــراوي / 6) - 4). وقمــت بتجميــع الــكام املتفــق عليــه 

بينهــم هبــذه الطريقــة ليســهل عــى الطالــب فهمهــا .
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العدالــة وال�صبــط: ورد يف تعريــف الصحيــح لذاتــه لفظــان مهــا › العــدل والضابــط ‹ 
: هــو  واملقصــود 

أ – العدل: من له ملكة حتمله عى مازمة التقوى واملروءة ))).

ب – الضابط: والضبط نوعان :

ــَت مــا ســمعه بحيــث  األول: ضبــط الصــدر: وهــو مــن لــه ملكــة ضبــط الصــدر، بــأن يثبِّ

يتمكــن مــن اســتحضاره متــى شــاء.

الثاين: ضبط الكتاب: وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إىل أن يؤدي منه))).

حكم العمل باحلديث ال�صحيح: وجوب العمل بمقتضاه.
مثال ال�صحيح لذاته :

ــام لــكلِّ امــرٍئ مــا َنــَوى«)3) احلديــث. ياحــظ أنه متصل  ــام األعــامُل بالنِّيَّــِة، وإنَّ حديــث: »إنَّ

بروايــة العــدل الضابــط عــن العــدل الضابــط وقــد ســلم مــن الشــذوذ والعلــة. فقــد رواه عــن 

ــاص، وعــن علقمــة:  رســول اهلل ، عمــر بــن اخلطــاب ، وعــن عمــر: علقمــة بــن وقَّ

حممــد بــن إبراهيــم، وعــن حممــد: حييــى بــن ســعيد األنصــاري.

مثال ال�صحيح لغريه: 
ــواِك عنــَد كلِّ صــاة «)4)  فقــد رواه  تــي ألَمرهُتُــم بالسِّ حديــث: » لــوال أن أُشــقَّ عــى أمَّ

)))   املــروءة يرجــع يف معرفتهــا إىل عــرف، فــا تتعلــق بمجــرد الــرشع، وأنــت تعلــم أن األمــور العرفيــة 
قلــام تضبــط، بــل هــي ختتلــف باختــاف األشــخاص والبلــدان، فكــم مــن بلــد جــرت عــادة أهلــه بمبــارشة 

أمــور لــو بارشهــا غرهــم لعــد خرمــا للمــروءة . إنتهــى. ينظــر :فتــح املغيــث ) ) / 59) -)6) ).
)))   نزهة النظر / 38 .

)3)   البخاري ) 54 و ))4) ( مسلم ) ))36 ) .
)4)    البخــاري ) )86 ( مــن طريــق عبــد الرمحــن بــن هرمــز األعــرج عــن أيب هريــرة ، والرتمــذي ) 4)) 
وهــذا الطريــق املذكــور يف املثــال هــو طريــق الرتمــذي ، وقــال عقبــه : " وقــد روى هــذا احلديــث حممــد بــن 
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عــن رســول اهلل، أبــو هريــرة، وعنــه: أبــو ســلمة ابــن عبــد الرمحــن بــن عــوف، وعنــه: حممــد بــن 

ــُم، ولكنــه صــدوق  ــٌم فيــه مــن جهــة حفظــه وكان هَيِ عمــرو بــن علقمــة)))، وهــذا األخــر ُمَتَكلَّ

َفــُه آخــرون. فلــام جــاء احلديــث مــن طــرق أخــرى ارتقــى. َقــُه قــوم وضعَّ وقــد وثَّ

كتــب احلديــث ال�صحيــح: أشــهر كتابــن للحديــث الصحيــح مهــا كتابــا اإلمامــن: حممــد 
احلجــاج  بــن  ومســلم   ،» البخــاري  صحيــح   « املســمى  وكتابــه  البخــاري  إســامعيل  بــن 

النيســابوري وكتابــه املســمى » صحيــح مســلم « وهــذان الكتابــان أمجعــت أمــة اإلســام عــى 

م عــى مســلم، ِســنًّا، وعلــاًم، وتصنيفــًا، ورشطــًا، وترتيبــًا،  تلقيهــام بالقبــول، والبخــاري مقــدَّ

وهــو شــيخ مســلم.

إســحاق ،عــن حممــد بــن إبراهيــم ،عــن أيب ســلمة ،عــن زيــد بــن خالــد عــن النبــي صــى اهلل عليــه وســلم 
،وحديــث أيب ســلمة،عن أيب هريــرة ، وزيــد بــن خالــد ،عــن النبــي صــى اهلل عليــه وســلم كامهــا عنــدي 
صحيــح ألنــه قــد روي مــن غــر وجــه ،عــن أيب هريــرة ،عــن النبــي صــى اهلل عليــه وســلم هــذا احلديــث، 

وحديــث أيب هريــرة ،إنــام صــح ألنــه قــد روي مــن غــر وجــه .
)))   ميزان االعتدال للذهبي) 3 / 673 ( رقم الرتمجة ) 5)80 ) .
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ال�س�بع من اأق�س�م احلديث: »احل�سن« 

وينقســم احلســن إىل نوعــن: حســٌن لذاتــه، وحســٌن لغــره، وإليــك أخــي طالــب العلــم 

إيضــاح ذلــك: 
  

�صروط احلديث احل�صن لذاته :

) – االتصال .

) – عدالة الراوي .

3 – خفة أو قلة ضبط الراوي .

4 – السامة من الشذوذ .

5 – السامة من العلة القادحة .

احلديــث  لغريه:وهــو  احل�صــن  احلديــث 
الضعيــف يف أصلــه مــن جهــة ســوء حفــظ 
املســتور،  أو  األمــن  الصــدوق  الــراوي 
أي   - ولكنــه  حالــه،  جهالــة  أو  ومهــه  أو: 
احلديــث - جــاء مــن طــرق أخــرى بمســتواه 
أو أرفــع بحيــث تعــزز إمــا بتعضيــده بمتابعــة 
جهالــة  بــزوال  أو  منــه،  أرجــح  هــو  مــن 

احلــال.

احلديــث احل�صــن لذاتــه : وهــو الــذي يتصــل 
عــن  الضبــط،  خفيــف  العــدل  بروايــة 
العــدل خفيــف الضبــط إىل منتهــاه مــن غــر 
شــذوذ وال علــة قادحــة . أمــا العلــل اهليِّنــة 
)املُحَتَمَلــة( فغــر ممتنعــة كــام تقــدم يف مثــال 
الصحيــح لغــره وكيــف كان حســنًا لذاتــه 

ثــم ارتقــى بكثــرة طرقــه.

احلديث احل�صن

ومل  رجالــه،  واشــتهر  خمرجــه  عــرف  مــا  هــو:  احلســن  :احلديــث  املتقدمــني  تعريــف 
يبلغــوا بالشــهرة رجــال الصحيــح ))) حكــم العمــل باحلديــث احل�صــن :هــو يف االحتجــاج بــه 

)))  مقدمة ابن الصاح / 0) - ))، تدريب الراوي / ))) - ))) .
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اجلمهــور. عنــد  كالصحيــح 

مثال احل�صن لذاته :
ــُيوِف « ))) . فهــذا احلديــث حســن لذاتــه  ـِة حَتْــَت ظِــاِل السُّ حديــث: » إنَّ أْبــواَب اجلَنَـّ

مــن  البعــض  َفــه  ضعَّ احلديــث،  حســن  راٍو  هــو    ((( الضبعــي‹  ســليامن  بــن  ›جعفــر  ألجــل 

ج لــه مســلم يف  َقــه آخــرون، وقــد خــرَّ ــِة ضبطــه ال ملطعــن يف عدالتــه، ووثَّ جهــة تشــيُِّعِه وِخفَّ

. صحيحــه

مثال احل�صن لغريه :
حديــث: »َأَرِضيــِت ِمــْن َنفِســِك ومالِــِك بنَعَلــْن؟« فقالــت: نعــم، » فأجــاز « )3) . هــذا 

بــن  عمــر  بــن  عاصــم  بــن  اهلل  عبيــد  بــن  عاصــم   ‹ إســناده  ويف  الرتمــذي،  رواه  احلديــث 

لــه طرقــًا. بعــد أن ذكــر  ــنه  الرتمــذي حسَّ أن  َبيْــَد  لســوِء حفظــه.  ُفــوُه  اخلطــاب‹ )4)، ضعَّ

َمــذي « لإلمــام حممــد بــن عيســى  كتــب احلديــث احل�صــن: كتــاب » اجلامــع« أو » ســنن الرتَّ
َمــذي، وكتــاب » ســنن أيب داُود « لإلمــام ســليامن بــن األشــعث السجســتاين،  بــن َســْوَرة الرتَّ

وكتــاب » ســنن النَّســائي « لإلمــام أمحــد بــن شــعيب بــن عــي النَّســائي.

قاعدة نفي�صة يف م�صاألة نهو�س احلديث بتعدد الطرق :
قــال ابــن الصــاح: »لعــل الباحــث الَفِهــَم يقــول: إنــا نجــد أحاديــث حمكومــًا بضعفهــا مــع 

)))  مسلم ) ))36 (، الرتمذي ) 6)6) ) .
)))  ميزان االعتدال للذهبي ) )/ 408 ( رقم الرتمجة ) 505) ) .

)3)  الرتمــذي ) 067) ( وقــال: فأجــازه ويف البــاب عــن عمــر، وأيب هريــرة، وســهل بــن ســعد ،وأيب 
حســن  حديــث  ربيعــة  بــن  عامــر  حديــث   . األســلمي  حــدرد  وأيب  وجابــر،  وعائشــة،  وأنــس،  ســعيد، 

. صحيــح 
)4)  ميزان االعتدال للذهبي) ) / 353 ( رقم الرتمجة ) 4056 ) .
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كوهنــا قــد رويــت بأســانيد كثــرة مــن وجــوه عديــدة مثــل حديــث: » األذنــان مــن الــرأس« )))  

ــَد بعضــًا ؟ كــام  ونحــوه، فهــاَّ جعلتــم ذلــك وأمثالــه مــن نــوع احلســن ألن بعــض ذلــك عضَّ

قلتــم يف نــوع احلســن عــى مــا ســبق آنفــًا ؟؟

وجــواب ذلــك: إنــه ليــس كل ضعــٍف يف احلديــث يــزول بمجيئــه مــن وجــوه!، بــل ذلــك 

يتفــاوت فمنــه: ضعــٌف يزيلــه ذلــك بــأن يكــون ناشــئًا مــن ضعــف حفــظ راويــه مــع كونــه مــن 

أهــل الصــدق والديانــة، فــإذا رأينــا مــا رواه قــد جــاء مــن وجــه آخــر عرفنــا أنــه ممــا قــد حفظــه 

ومل خيتــّل فيــه ضبطــه لــه، وكذلــك إذاك كان ضعفــه مــن حيــث اإلرســال زال بنحــو ذلــك 

كــام يف املرســل الــذي يرســله إمــام حافــظ إذ فيــه ضعــف قليــل يــزول بروايتــه مــن وجــه آخــر.

ومــن ذلــك ضعــف ال يــزول بنحــو ذلــك لقــوة الضعــف وتقاعــد هــذا اجلابــر عــن جــره 

ومقاومتــه، وذلــك كالضعــف الــذي ينشــأ مــن كــون الــراوي متهــم بالكذب أو كون احلديث 

ا، وهــذه مجلــة تفاصيلهــا تــدرك باملبــارشة والبحــث، فاعلــم ذلــك فإنــه مــن النفائــس  شــاذًّ

العزيــزة«))) .

بــذاك القائــم . ونقــل  )))  الرتمــذي ) 37 ( أبــو داود ) 7)) ( وقــال الرتمــذي عقبــه: ليــس إســناده 
مذهــب الصحابــة والتابعــن بمســح األذنــن ال عــى ســبيل االستشــهاد هبــذا احلديــث، ولكــن عــى ســبيل 

كوهنــام داخلتــن ضمــن منطقتــي الوجــه والــرأس .
واملتابعــات،  االعتبــار،   « يف  هبــا  التذكــر  ســنعيد  القاعــدة  وهــذه   .  ((  / الصــاح  ابــن  مقدمــة    (((

.  « والشــواهد 
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الف�سل الث�ين: املردود 

وحتته كل اأق�صام ال�صعيف

الث�من من اأق�س�م احلديث: »ال�سعيف«

ــة، لذلــك فهنــاك  إن اســتعامل مصطلــح › الضعيــف ‹ يمكــن أن ينــرف لــكل مــا فيــه ِعلَّ

فــرق بــن تعريــف الضعيــف مــن حيــث االصطــاح، وبــن األلقــاب التــي تطلــق عــى أنــواع 

احلديــث الضعيــف، وذلــك بســبب تعــدد أنــواع العلــل، مــع تفــاوت مراتبهــا، مــا جيعــل لــكل 

نــوع مــن الضعيــف اصطاحــًا يناســبه.

ــِة  للِعلَّ  « » الضعيــف  بــــ  النتيجــة واحــدة وهــي: احلكــم عليــه بالضعــف، ونعتــه  إال إن 

إليهــا يف إســناده أو متنــه. املُهتــدى 

أنــواع علــوم  نــورده مــن األنــواع، عمــوم  »وامللحــوظ فيــام  ابــن الصــاح:  قــال  لذلــك 

قــال:  حيــث  رائقــة  مقالــة  وللســخاوي   ((( التقســيم...«  أنــواع  خصــوص  ال  احلديــث، 

ــصَّ بلقــب غــر  »وال فائــدة مــن رسد مــا اجتمــع منهــا بالســر والتقســيم، ألن أكثــره مل خُيَ
الضعيف«))) تعريف احلديث ال�صعيف: هو كل حديث خا من رشوط احلديث الصحيح 

واحلديــث احلســن املذكــورة فيــام تقــدم )3) .

ويمكن تقسيم الضعيف إىل فروع كل فرع حتته أقسام بحسب الوصف املناسب له.

)))  مقدمة ابن الصاح / 5) .
)))  التوضيح األهبر للسخاوي / 7، وقد أسهب فيها يف فتح املغيث ) ) / )7) - 75) ) .
)3)  مقدمة ابن الصاح / 5)، نزهة النظر /  58 - 60، تدريب الراوي / )3) - 33)  .
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جدول بفروع احلديث ال�صعيف

السببأنواع ضمن الفرعتصنيف الفرعت الفرع

الفرع األول
الضعف لعلة يف السند: 

من جهة فقد رشط 
االتصال

االنقطاع، اإلرسال، 
التعليق، اإلعضال، 

املَُدلَّس

لام كان الرشط يف الصحيح 
واحلسن هو اتصال سنده 
لذا فإن فقد هذا الرشط 
يؤدي إىل ضعف احلديث

الفرع الثاين
الضعف لعلة يف السند: 

من جهة فقد رواته 
لرشط العدالة والضبط 

املَُعلَّل، املضطرب، 
املقلوب، املرسوق، 

املوضوع، املنكر، الشاذ، 
ف املُدَرج، املَُصحَّ

فهذه ألقاب ألقسام من 
احلديث علتها من جهة 

الطعن يف راوهيا، ولكنها قد 
تكون يف اإلسناد وقد تكون 

يف املتن، ولربام قسمت 
العلل إىل قادحة، وحمتملة 

الضعف لعلة يف املتنالفرع الثالث

ويدخل يف هذا الفرع 
بعضًا من األقسام التي 
يف قبله لكون العلة قد 
تكون يف اإلسناد وقد 

تكون يف املتن

لذات األسباب املتقدمة 

الفرع الرابع
أقسام يتوقَُّف فيها: 

الحتامهلا القبول أو الرد
املسند، املتصل، املزيد 

يف متصل األسانيد

سبب التوقف هو احتامل 
كوهنا صحيحة أو ضعيفة 
ألن جمرد االتصال الظاهر 
ال يعني السامة من علة 

خفية
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حكــم العمــل احلديــث ال�صعيــف :منــع فريــق مــن العلــامء االحتجــاج بــه وروايتــه مطلقــًا، 
وفريــق قيَّــد روايتــه يف فضائــل األعــامل والرتغيــب والرتهيــب دون العقائــد واألحــكام مــن 

احلــال واحلــرام ))) . والراجــح مــا ذهــب إليــه أصحــاب القــول الثــاين لكــن بــرشوط ذكرهــا 

ابــن حجــر يف النزهــة، وبســطها نقــاً عنــه الســيوطي يف تدريــب الــراوي، واهلل أعلــم.

ــا رَشُّ أنــواع الضعيــف فهــو » املو�صــوع » والــذي يســميه  �صــرُّ اأنــواع احلديــث ال�صعيــف: أمَّ
العلــامء: املكــذوب، املختلق، امل�صنوع. ســيأيت تفصيــل القول فيه إن شــاء اهلل تعاىل.

خمتلــف  أو  ــج،  املَُدبَّ واملنســوخ،  الناســخ  أيــن  يتســائل:  هنــا  الطالــب  لعــل  ملحوظــة: 
التقســيم ؟! هــذا  مــن  أو غريــب احلديــث  احلديــث، 

اجلــواب: هــو أن األقســام الــواردة يف هــذا التســاؤل ليســت مــن أقســام الضعيــف كــام أهنــا 

ليســت مــن أقســام الصحيــح، وإنــام هــي أقســام علميــة ذات ماهيــة اصطاحيــة خاصــة، وأمــا 

احلكــم عليهــا صحــة أو ضعفــا فشــأهنا شــأن أي حديــث.

)))  مقدمــة ابــن الصــاح / 56 – 58، تدريــب الــراوي / 55) - 57) . وقــد نقــل الســيوطي فيــه 
كامــًا خمتــرًا مفيــدًا .
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الفرع الأول

َند من جهة فقده �سرط الت�س�ل  ال�سعف لِعلٍَّة يف ال�سَّ

الت��سع من اأق�س�م احلديث: »املنقطع«

هــو احلديــث الــذي ســقط مــن إســناده قبــل الصحــايب راٍو واحــٍد يف موضــٍع أو مواضــع 

مــن اإلســناد، بقيــٍد وهــو: أن ال يكــون الســقط بالتتابــع. فالســقط بالتتابــع هــو اإلعضــال كــام 

ســيأيت ))) .

ومــن املنقطــع مــا يــرد يف إســناده قوهلــم » عــن رجــل« بصيغــة مبهمــة بحيــث ال ُيعــَرُف 

َمــْن هــذا الرجــل ))) .

واملنقطــع غــر املقطــوع الــذي أضيــف إىل التابعــي مــن قولــه أو فعلــه، وقــد تقــدم بيانــه 

فيــام تقــدم آنفــًا.

ــه َلِقَيــه  يف طريــٍق مــن ُطــُرِق املدينــة، وهــو ُجنـُـٌب  مثــال املنقطــع: حديــث أيب هريــرة: أنَّ
ــَدُه النَّبــيُّ  فلــام جــاَءُه قــال: » أْيــَن ُكنـْـَت يــا أبــا ُهَريــَرَة « قــال:  فاْنَســلَّ فذَهــَب فاغَتَســَل، َفتفقَّ

ــى أغَتِســَل، فقــال رُســوُل اهللِ  يــا رســول اهلل، لقيتنــي وأنــا جنــب فكرهــت أن أجالَِســَك حتَّ

: »ُســبحاَن اهللِ إنَّ املُؤِمــَن ال َينُجــْس« )3) . رواه محيــد الطويــل، عــن أيب رافــع، عــن أيب 

هريرة.

)))  فتح املغيث ) ) / 76) - 83) (، تدريب الراوي / 579 - 580 . 
)))  فتح املغيث ) ) / 76) - 83) (، تدريب الراوي / 579 - 580 .

)3)  مسلم ) )58 ) .
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والصواب: محيد الطويل، عن بكر املزين، عن أيب رافع، عن أيب هريرة  ))) .

�صبب ردِّ احلديث املنقطع :
الــراوي  جهالــة  تعنــي  التــي  االنقطــاع  ــِة  علَّ عــن  ناجــم  الــردِّ  ســبب  أن  تقــدم  ممــا  ُفِهــَم 

ينتفــي عنــه االنقطــاع وهــذا ينســحب عــى  فإنــه  إليــه  تــم االهتــداء  املحــذوف، ولكــن إن 

ــق. واملعلَّ واملرســل،  املعضــل، 

الع��سر من اأق�س�م احلديث: »املع�سل«

وهــو الــذي ســقط مــن إســناده راويــان أو أكثــر عــى التــوايل – التتابــع – وقيــده بعضهــم 

بــأن يكــون الســقط قبــل الصحــايب، وبعضهــم مل يــَر بأســًا باعتبــار مــا ُأســِقَط منــه الصحــايب 

والتابعــي معضــاً ))) .

ــُف مــن العمــِل إال مــا  ــه: حديــث: » للَمْملــوِك طَعاُمــُه وكْســَوُتُه باملعــروِف وال ُيَكلَّ مثال
 : ُيطِيــُق « )3) . جــاء يف املوطــأ عــن مالــك: أنــه بلغــه أن أبــا هريــرة، قــال: قــال رســول اهلل

وذكــر احلديــث. وهــو هبــذه الصــورة معضــل عــن مالــك، ألن بينــه وبــن أيب هريــرة راويــان 

ســقطا عــى التتابــع، فقــد أخرجــه غــره متصــاً عــن مالــك، عــن حممــد بــن عجــان، عــن أبيــه، 

عــن أيب هريــرة )4) .

)))  تدريب الراوي / 66) . 
)))  مقدمة ابن الصاح / 35، نزهة النظر / 60، فتح املغيث ) ) / 80) - )8) ) .

)3)  مسلم ) 6))3 (، املوطأ لإلمام مالك ) 779) ) .
)4)  املعجــم األوســط للطــراين ) 706) (، مســتخرج أيب عوانــة ) 5)49 (  أخرجــاه مــن طريــق مالــك 

بــن أنــس متصــاً .
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احل�دي ع�سر من اأق�س�م احلديث: »املُر�َسل«

واملُر�َصُل نوعان: ظاهر، وخفي 
اِهر: قسمه ابن الصاح إىل قسمن : املُر�َصُل الظَّ

قســم ال خــاف عــى تعريفــه وهــو: حديــث التابعــي الكبــر كــــ › عبيــد اهلل بــن عــدي بــن 

  . اخليــار، وســعيد بــن املَُســيِّب، وأمثاهلــام ‹ إذا قــال: قــال رســول اهلل

وقســم خمتلــف عــى تعريفــه وهــو: التســوية بــن التابعــن، أي قــول التابعــي كبــرًا كان أو 

. (((  صغــرًا: قــال رســول اهلل

ــتاِء « ))) . احلديــث.  ــوُم يف الشِّ مثــال املر�صــل الظاهــر: حديــث: » الَغنيمــُة البــاردُة الصَّ
أرســله التابعــي › عامــر بــن مســعود بــن أميــة ‹ وقــد أســقط الصحــايب، لــذا قــال الرتمــذي 

.النبــي يــدرك  بــن مســعود مل  عقبــه: هــذا حديــث مرســل: عامــر 

اق!  احلُــذَّ اجلهابــذة  إال  يدركــه  ال  بأنــه:  العلــامء  وصفــه  الــذي  وهــو  اخَلِفــّي:  املُر�َصــُل 
منــه،  َيْســَمع  ومل  َيْلَقــُه  مل  ولكنــه  ُه  عــاَصَ شــيٍخ  عــن  حديثــًا  الــراوي  يــروي  أن  وصورتــه: 

. (3( منــه  ســمعه  أنــه  مومهــًا  الشــيخ  وبــن  بينــه  التــي  الواســطة  فيســقط 

َم إذا أفَطَر عنَد أهِل بيٍت  مثال املر�صــل اخلفي: حديث: » كان النَّبيُّ صىَّ اهلُل عليه وســلَّ
َلــْت عليكــُم املائكــُة«)4).  قــال: أفَطــَر عنَدكــُم الصائمــوَن، وأَكَل طعاَمكــُم األبــراُر، وتنزَّ

احلديــث مــن روايــة اإلمــام أمحــد، وقــد أرســله › حييــى بــن أيب كثــر ‹، عــن أنــس بــن مالــك، 

)))  مقدمة ابن الصاح / )3 .
)))  الرتمذي ) )76 (، املصنف البن أيب شيبة ) 9584 (، صحيح ابن خزيمة ) 994) ) .

)3)  مقدمة ابن الصاح / 46)، نزهة النظر / )6 .
)4)  مســند اإلمــام أمحــد ) 938)) (، وقــد أخرجــه النســائي يف ســننه ) )669 ( وقــال: حييــى مل يســمعه 
مــن أنــس . واحلديــث صحيــح مــروي مــن طــرٍق أخــرى متصــاً عــن ثابــت البنــاين عــن أنــس ولــه شــواهد .
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وحييــى مل يســمع مــن أنــس.

�صبب ردِّ احلديث املُر�َصل: 
يعــد املرســل بنوعيــه مــن قبيــل الضعيــف والســبب هــو اجلهالــة بحــال وعــن الــراوي 

املحــذوف ! أهــو: صحــايب ؟ أم: تابعــي ؟! فــإن كان صحابيــًا فجهالــة الصحــايب ال تــرض 

ألهنــم عــدول بإمجــاع األمــة، ولكــن قــد يكــون الــراوي املحــذوف تابعيــًا فهنــا قــد يتســلل 

الضعــف أو أي نــوع مــن أنــواع العلــل إىل الــراوي، فوجــب التوقــف ))) .

الث�ين ع�سر من اأق�س�م احلديث: »املَُعلَّق«

وهــو مــا ُحــِذَف مــن مبتــدأ ســنده راٍو أو أكثــر بتــرف مــن املصنِـّـف، أو حيــذف مجيــع 

الســند، فيقــول: قــال رســول اهلل ، وقــد حيــذف مجيــع الــرواة مــا عــدا التابعــي والصحــايب، 

وهــذا القســم بينــه وبــن املعضــل عمــوم وخصــوص، إذ املعضــل مــا ســقط منــه اثنــان عــى 

ـف مــن  التــوايل، وقــد يقــع يف املعلــق مثــل ذلــك ولكــن كونــه يف املعلــق مــن صنيــع املَُصنِـّ

مبــادئ الســند يفــرتق عنــه، إذ املعلــق أَعــّم مــن املعضــل بذلــك ))) .

قاعدة يف املعلق :
عِلمنا أن املعلق من نوع الضعيف.. ولكن هل كل املعلقات ضعيفة ؟!

َقهــا وهــي صحيحــة،  اجلــواب.. كا، فــإن لإلمــام البخــاري يف صحيحــه أحاديــث َعلَّ

ــْت هــذه األحاديــث ؟  فكيــف َصحَّ

جييــب ابــن الصــاح، فيقــول: والبخــاري – رمحــه اهلل – قــد يفعــل مثــل ذلــك، لكــون 

َقــه عنــه، وقــد يفعــل  ذلــك احلديــث معروفــًا مــن جهــة الثقــات، عــن ذلــك الشــخص الــذي علَّ

)))  مقدمة ابن الصاح / )3 – 33، نزهة النظر / 59 – )6 .
)))  مقدمة ابن الصاح / 38 – 39 ، نزهة النظر / 58 .
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ذلــك لكونــه قــد ذكــر ذلــك احلديــث يف موضــع آخــر مــن كتابــه مســندًا متصــاً، وقــد يفعــل 

ذلــك لغــر ذلــك مــن األســباب التــي ال يصحبهــا خلــل االنقطــاع، واهلل أعلــم ))) . 

الث�لث ع�سر من اأق�س�م احلديث: »املَُدلَّ�س«

ــس، وليــس منــه أن يــروي  وهــو أن يــروي عّمــن َلِقَيــُه مــا مل يســمع منــه، هــذا هــو حــدُّ املُدلَّ

ــن عــاصه ومل يلقــه ومل يســمع منــه فهــذا حــدُّ املرســل اخلفــي الــذي تقــدم ذكــره ))) . عمَّ

اأنواع املَُدلَّ�س :
ابــن  قــال  التعريــف،  يف  تقــدم  الــذي  الوصــف  ذات  وهــو  االإ�صــناد:  تدلي�ــس  االأول: 

. (3( منــه  ســمعه  أنــه  مومهــًا  منــه  يســمع  مــامل  لقيــه  عمــن  يــروي  أن  وهــو  الصــاح: 

مثاله: 
قــال عــي بــن خــرشم، كنــا عنــد ابــن عيينــة فقــال: قــال الزهري؛ فقيل له: حدثكم الزهري 

؟!، فســكت ثــم قــال: قــال الزهــري. فقيــل لــه: ســمعته مــن الزهــري ؟!، فقــال: ال مل أســمعه 

مــن الزهــري وال ممــن ســمعه مــن الزهــري ؛ حدثنــي عبــد الــرزاق، عــن معمــر، عــن الزهــري.

يِه أو يكنِّيــِه  الثــاين: تدلي�ــس ال�صــيوخ: وهــو أن يــروي عــن شــيخ حديثــًا ســمعه منــه فيســمِّ
أو ينســبه أو يصفــه، بــام ال يعــرف بــه كــي ال يعــرف )4) .

مثاله: 
قــال ابــن الصــاح: مثالــه مــا روي لنــا عــن أيب بكــر بــن جماهــد اإلمــام املقــرئ، أنــه روى 

)))  مقدمة ابن الصاح / 38، تدريب الراوي / 76) .
)))  نزهة النظر / )6 – 63، تدريب الراوي / )8) – 84) .

)3)  مقدمة ابن الصاح / )4 .
)4)  مقدمة ابن الصاح / )4، تدريب الراوي / 84) .
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عــن أيب بكــر عبــد اهلل بــن أيب داُود السجســتاين، فقــال: حدثنــا عبــد اهلل بــن أيب عبــد اهلل.

وروى – أيضــًا – عــن أيب بكــر حممــد بــن احلســن النقــاش املَُفــرسِّ املقــرئ، فقــال: حدثنــا 

حممــد بــن ســند ؛ فنســبه إىل جــد لــه. واهلل أعلــم ))) .

الثالــث: تدلي�ــس الت�صــوية: وهــو إســقاط شــيخه الــذي ســمع منــه إن كان ضعيًفــا، أو 
شــيَخ شــيِخِه إن كان كذلــك، فيســوقه بلفــظ حيتمــل أنــه لقيــه وســمع منــه – أي كأّنــُه لقــَي 

شــيخ شــيخه وإذا كان الــذي أســقط هــو شــيخ شــيخه فــكأّن شــيخه ســمع مــن شــيخ شــيخه 

-، وعــادة مــا يكــون اإلســقاط لضعــف يف أحــد شــيوخه، فريــد باإلســقاط حتســن اإلســناد 

وجتويــده وهــو مــن رشِّ أنــواع التدليــس ))) .

مثاله: 
قــال صالــح جــزرة: ســمعت اهليثــم بــن خارجــة يقــول: قلــت للوليــد – يعنــي الوليــد بــن 

مســلم -: قــد أفســدت حديــث األوزاعــي. قــال: كيــف ؟!. قلــت: تــروي عــن األوزاعــي 

عــن نافــع. وعــن األوزاعــي عــن الزهــري. وعــن األوزاعــي عــن حييــى بــن ســعيد. وغــرك 

ُيدِخــُل بــن األوزاعــي وبــن نافــع: عبــد اهلل بــن عامــر األســلمي. وبينــه – األوزاعــي – وبــن 

ة. فــام حيملــك عــى هــذا ؟!. الزهــري: أبــو اهليثــم ُقــرَّ

فــإذا روى األوزاعــي عــن  يــروي عــن مثــل هــؤالء. قلــت:  ُأِجــلُّ األوزاعــي أن  قــال: 

هَتــا مــن روايــة األوزاعــي عــن  هــؤالء وهــم ضعفــاء أحاديــث مناكــر فأســقطتهم أنــت، وصرَّ

الثقــات َضُعــَف األوزاعــي؟! فلــم يلتفــت إىل قــويل )3) .

)))  مقدمة ابن الصاح / )4 – )4 .
)))  تدريب الراوي / )8) .
)3)  تدريب الراوي / 83) .
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ملحوظتان :
ابــن  ولكــن  قســامن،  املصنفــن  بعــض  عنــد  ومهــا  ــن،  واملؤنَّ باملعنعــن،  تتعلــق  األوىل: 

مهــا قســامن، ولكــن ذكرومهــا يف معــرض الــكام عــن ›  الصــاح وابــن حجــر، مل يبالغــا يف َعدِّ

املنقطــع، واملعضــل، واملرســل ‹، واملــراد بــــ › املعنعــن ‹ هــو مــا يقــال يف إســناده: ›عــن فــان، 

ــن ‹ هــو مــا يقــال يف إســناده: › أنَّ فانــًا قــال، أنَّ فانــًا قــال كــذا  عــن فــان ‹ ؛ واملــراد بـــــ › املؤنَّ

وكــذا ‹، فهــذان اللفظــان عنــد مجهــور العلــامء ســواء، وأنــه ال اعتبــار باحلــروف واأللفــاظ، 

وإنــام هــو باللقــاء واملجالســة والســامع بعضهــم مــن بعــض ))) .

الــكام عليــه يف  ــل« ولكــن ســيكون  املَُعلَّ  « الفــرع احلديــث:  مــن أقســام هــذا  الثانيــة: 

الفــرع التــايل ألن العلــة قــد تكــون مشــرتكة بــن اإلســناد واملتــن وقــد تكــون يف اإلســناد فقــط، 

وقــد تكــون يف املتــن فقــط. فاملعلــل متداخــل بــن الفرعــن، وأكثــر مــا تكــون العلــل مــن جهــة 

اإلســناد.

)))  مقدمة ابن الصاح / 36 .
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واإليك بع�س العلل القادحة التي ُيَردُّ ب�صببها حديث الراوي :

لقب حديثهالعلة القادحة يف الراويت

املوضوع وهو املكذوبكذب الراوي يف احلديث)

املَُدلَّسُمَدلٌِّس يروي عمن لقيه مامل يسمع منه)

املنكرخمالفة الراوي الضعيف لغره وللقواعد العامة3

الشاذخمالفة الراوي الثقة ملن هو أوثق منه4

منكر، وضعيف جدافحش غلطه فيام يروي، وكثرة غفلته، وسوء حفظه5

ق، والدعوة إىل بدعة6 ضعيف جدا، وضعيفاملجاهرة بُمَفسِّ

ضعيفكثرة الوهم، والتخليط يف الِكَر7
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الفرع الث�ين
ال�سعف لعلة يف ال�سند: من جهة فقد رواته ل�سرط العدالة وال�سبط

الرابع ع�سر من اأق�س�م احلديث: »املَُعلَّل«

ويطلــق عليــه أيضــًا › املَُعــّل ‹. والبعــض يســميه › املعلــول ‹ وهــذا لفــظ ال يســتقيم مــن 

حيــث اللغــًة.

ِلــَع فيــه عــى علــة تقــدح يف صحتــه مــع أن ظاهــره  ــل أو املَُعــّل هــو احلديــث الــذي اطُّ واملَُعلَّ

السامة، والعلة هي: سبب خفي أو غامض يقدح بصحة احلديث )))، وال حتصل معرفة 

املعلــل إال بكثــرة تتبــع الطــرق، وال يقــوم بــه إال مــن رزقــه اهلل تعــاىل فهــام ثاقبــا، وحفظــا 

واســعا، ومعرفــة تامــة بمراتــب الــرواة، وملكــة قويــة باألســانيد واملتــون ))) وقــد تكــون العلــة 

يف اإلســناد، وقــد تكــون يف املتــن، وإليــك أخــي مثــاالن، واحــد لإلســناد، وواحــد للمتــن 

لتوضيــح الصــورة.

مثال املَُعّل اإ�صنادًا :
قــا، - أوقــال: حتــى  مثــل لــه اإلمــام ابــن الصــاح بحديــث: » الَبيِّعــاِن باخِليــاِر مــامل يتفرَّ

قــا – فــإن صدقــا وَبيَّنــا بــورك هلــام يف بيعهــام، وإن كتــام وكذبــا حُمَِقــْت بركــة بيعهــام« )3) .  يتفرَّ

ُتــه يف إســناده ولكــن املتــن مل يتأثــر، إذ رواه الثقــة ›يعــى بــن عبيــد ‹ عــن  هــذا حديــث معلــل ِعلَّ

ســفيان الثــوري، عــن عمــرو بــن دينــار، عــن ابــن عمــر، عــن النبــي . العلــة فيــه أن يعــى 

)))  مقدمة ابن الصاح / )5 – )5، نزهة النظر / 68، فتح املغيث ) ) / 48 – 58 ) .
)))  نزهة النظر / 68 – 69 .

)3)  البخاري ) )99) – 994) ( مسلم ) )79) – 700) ) .
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بــن عبيــد َوِهــَم فقــال: عــن عمــرو بــن دينــار، والصــواب: عبــد اهلل بــن دينــار عــن ابــن عمــر، 

فعــدل عــن عبــد اهلل بــن دينــار إىل عمــرو بــن دينــار.

مثال املَُعّل متنًا :
 ُ يْــُت مــع َرســوِل اهللِ َصــىَّ اللَّ مثــل لــه ابــن الصــاح بحديــٍث عــن أنــس، قــال: » َصلَّ

ــِن  مْحَ عليــه وســلََّم وَأيِب َبْكــٍر، وُعَمــَر، وُعثْــاَمَن، َفَلــْم أْســَمْع أَحــًدا منهــْم َيْقــَرُأ }بِْســِم اهللِ الرَّ

ِحيــِم{ « ))) . وهــذا احلديــث انفــرد بإخراجــه مســلم دون البخــاري، وهــذا اللفــظ فيــه  الرَّ

التريــح بنفــي البســملة يف القــراءة يف الصــاة، وقــد اتفــق البخــاري ومســلم عــى إخــراج 

احلديــث الــذي ليــس فيــه تعــرض لذكــر البســملة نفيــًا أو إثباتــًا، وهــو: عــن أنــس بــن مالــك: » 

ــاََة بــــ  ُ عنْهــام َكاُنــوا َيْفَتتُِحــوَن الصَّ َم وَأَبــا َبْكــٍر، وُعَمــَر َريِضَ اللَّ أنَّ النبــيَّ َصــىَّ اهلُل عليــه وســلَّ

ِ َربِّ الَعامَلـِـَن{« ))) . قــال ابــن الصــاح: رأوا أن مــن رواه باللفــظ املذكــور رواه  }احلَْمــُد لِلَّ

باملعنــى الــذي وقــع لــه، ففهــم مــن قولــه: يســتفتحون باحلمــد هلل رب العاملــن، أهنــم كانــوا 

ال يبســملون فــرواه عــى مــا فهــم وأخطــأ ألن معنــاه أن الســورة التــي كانــوا يفتتحــون هبــا مــن 

الســور هــي الفاحتــة وليــس فيــه تعــرض لذكــر التســمية )3) .

اخل�م�س ع�سر من اأق�س�م احلديث: »امل�سطرب«

هــو الــذي ختتلــف فيــه الروايــة فرويــه بعضهــم عــى وجــه، وبعضهــم عــى وجــه آخــر 

خمالــف لــه، وإنــام يســمى مضطربــًا إذا تســاوت الروايتــان، أمــا إذا ترجحــت إحدامهــا بحيــث 

فاحلكــم  عنــه  للمــروي  صحبــة  أكثــر  أو  أحفــظ  راوهيــا  يكــون  بــأن  األخــرى  تقاومهــا  ال 

)))  مسلم ) )63) .
)))  البخاري ) ))7 ( مسلم ) 634 ) .

)3)  مقدمة ابن الصاح / )5 .
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للراجحــة وال يطلــق عليــه حينئــٍذ وصــف االضطــراب وال لــه حكمــه ))) .

وقد يقع االضطراب يف السند، وقد يقع يف املتن.

ــند: حديــٌث عــن أيب بكــر، أنــه قــال: يــا رســول اهلل، تــاهلل لقــد  ــراب يف ال�ص ــال اال�صط مث
أرسع إليــك الشــيب قــال: » شــيبتني هــود وأخواهتــا « ))) . فهــذا احلديــث اخُتِلــَف فيــه عــى 

أيب إســحاق الســبيعي.

بكــر. وقيــل: عــن أيب إســحاق، عــن  فقيــل: عــن أيب إســحاق، عــن عكرمــة، عــن أيب 

عكرمــة، عــن ابــن عبــاس، عــن أيب بكــر. وقيــل: عــن أيب إســحاق، عــن أيب جحيفــة، عــن أيب 

بكــر. وقيــل: عــن أيب إســحاق، عــن مــرسوق، عــن عائشــة، عــن أيب بكــر )3) .

ــا ســوى الــزكاِة « روي هبــذا اللفــظ  مثــال اال�صطــراب يف املــن: حديــث: » إنَّ يف الــامِل حقًّ
عنــد الرتمــذي )4) .

كاِة « عند ابن ماجه )5) . وحســم الســخاوي  وروي بلفظ » ليَس يف الامِل حقٌّ ســوى الزَّ

يف فتــح املغيــث أمــر اضطرابــه إذ قــال: »...، وحديــث فاطمــة بنــت قيــس، » إن يف أموالكــم 

بإمــكان ســامعها للفظــن، ومُحِــَل  الشــارح، حيــث زال  الــذي ذكــره   » الــزكاة  حقــا ســوى 

املُثْبِــت عــى املتطــوع. والنــايف عــى الواجــب )6) «.

)))  مقدمة ابن الصاح / 53، نزهة النظر / 73 .
)))  الرتمــذي ) )330 ( املســتدرك للحاكــم ) 48)) ( الطبقــات الكــرى البــن ســعد ) )07) ( عــن 

أيب إســحاق عــن عكرمــة، وبرقــم ) 075) ( مــن طريــق يزيــد الرقــايش عــن أنــس .
)3)  فتح املغيث ) ) / 70 و 78 ) .

)4)  الرتمذي ) 7)6 و 8)6 ) .
)5)  سنن ابن ماجه ) 785) ) .

)6)  فتح املغيث ) ) / 79 ) .
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ال�س�د�س ع�سر من اأق�س�م احلديث: »املقلوب«

َم  ومــداره عــى اإلبــدال، والتقديــم والتأخــر، فاإلبــدال: أن يبــدل راٍو بــراٍو، أو بــأن ُيَقــدِّ

ــَر آخــر، أو يســمي الــراوي بغــر اســمه، والقلــب يقــع يف املتــن كــام يقــع يف الســند. راٍو ويؤخِّ

مثال ما يقع يف ال�صند :
أيب  عــن  شــعبة  رواه   ،(((  » بالقــدِر  يؤِمــَن  اإليــامِن حتِّــى  طْعــَم  عبــُد  جيِــُد  » ال  حديــث: 

إســحاق، عــن احلــارث، عــن عــي  ؛ والصــواب: عــن أيب إســحاق، عــن احلــارث، عــن 

ابــن مســعود . فهــذا مثــال فيــه إبــدال راٍو بــراٍو.

مثال ما يقع يف املن :
ق بصَدقــٍة أخفاهــا حتَّــى ال تعَلــَم ِشــامُله مــا ُتنِفــُق يمينُــه « )))،  حديــث: » ورُجــٌل تصــدَّ

َق بَصَدَقــٍة فأْخفاهــا حتَّــى ال َتْعَلــَم َيِمينُــُه مــا  رواه بعضهــم مقلوبــًا بلفــظ: » وَرُجــٌل َتَصــدَّ

ُتنِْفــُق ِشــامُلُه «. وكذلــك حديــث: » إنَّ بــااًل يــؤذُن بليــٍل، فكلــوا وارشبــوا، حتَّــى تســمعوا 
تأذيــَن ابــَن أمِّ مكتــوٍم « )3) . قلبــه بعضهــم فــرواه بلفــظ » إن ابــن أم مكتــوم يــؤذن بليــل «. )4) 

: ملحوظتــان 
األوىل: القلب ســواء كان يف الســند أو يف املتن قد يقع ســهوًا، أو عمدًا، أو اختبارًا، فام 

)))  الســنن الكــرى للبيهقــي ) 3)94) (، عــن عــي . الضعفــاء الكبــر للعقيــي ) 333 (، وقــال: 
هــذا خطــأ مــن شــعبة حدثنــا ســفيان عــن أيب إســحاق عــن احلــارث عــن عبــد اهلل وهــو الصــواب . اإليــامن 

للعــدين ) 5) ( عــن ابــن مســعود .
 (37( 640  (((

)3)  مسلم ) )89) - 893) ( الرتمذي ) )9) ) . 
)4)  ينظر: ونزهة النظر/ )7، وتدريب الراوي / 50) -)5) . 
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كان ســهوًا فهــو يف الغالــب يطلــق عــى القســم الــذي نحــن بصــدده، أمــا العمــد فإنــه يســميه 

بعــض أهــل العلــم » املــرسوق » وهــو اآليت بعــده.

الثانيــة: يف االختبــار، وهــو أمــر اختلــف العلــامء فيــه بــن جميــٍز ونــاٍه، مثــال ذلــك: املجلــس 

الــذي عقــده علــامء بغــداد لإلمــام البخــاري حــن وفــد إليهــم، وكانــت غايتهــم اختبــار حفظــه 

وضبطــه واتقانــه، ال نقمــة منــه، فــردَّ هلــم كل حديــث إىل أصلــه ))) .

ال�س�بع ع�سر من اأق�س�م احلديث: »امل�سروق«

يــرسق   « الــرواة  رسقــة احلديــث، أو احلديــث املــرسوق، ويطلــق عــى مــن يفعلــه مــن 

احلديــث«، وهــو مقــارب للمقلــوب لكــن عــادًة مــا يطلــق عــى فاعــل ذلــك عمــدًا، وصورتــه 

التــي ذهــب إليهــا اإلمــام الســخاوي: » أن يكــون الــراوي املبــدل بــه عنــد بعــض املحدثــن 

َتَتبُّــَع  احلديــث  أهــل  كــره  اآلفــة  هــذه  مــن  وللخــوف  منــه،  الفاعــل  فيرسقــه  بــه،  منفــردًا 

الغرائــب«))).

مثاله :
إىل  وُهــْم  واْضَطرُّ ــاِم،  بالسَّ َتبَْدُءوُهــْم  فــا  طريــٍق  يف  املرشكــن  َلِقيُتــُم  إذا   « حديــث: 

أضَيِقَهــا « )3) . فهــذا حديــث معــروف بروايــة ســهيل بــن أيب صالــح، عــن أبيــه، عــن أيب هريــرة 

)))  مقدمة ابن الصاح / ، فتح املغيث ) ) /  )3) - 35) ) .
)))  فتح املغيث ) ) / 33) – 34) ) .

)3)  هبــذا اللفــظ دون تســمية طائفــة مــن املرشكــن بعينهــا أخرجــه عبــد الــرزاق يف مصنفــه ) )955 (، 
وأمحــد يف املســند ) 7378 ( بلفــظ: إذا لقيتموهــم يف طريــق، فــا تبدءوهــم بالســام، واضطروهــم إىل 
. وقــد رواه مســلم   « » املرشكــون  فقــال:  اليهــود والنصــارى؟  لســهيل:  فقلــت  قــال زهــر:   « أضيقهــا 
بتســمية اليهود والنصارى ) 4))4 ( وقال مســلم: .... وحدثني زهر بن حرب، حدثنا جرير، كلهم 
،عــن ســهيل هبــذا اإلســناد ويف حديــث وكيــع، إذا لقيتــم اليهــود ويف حديــث ابــن جعفر،عــن شــعبة قــال: يف 

أهــل الكتــاب ويف حديــث جريــر إذا لقيتموهــم ومل يســم أحــدا مــن املرشكــن . 



جن���دة امل�س���تغيث يف تقري���ب م�سطل���ح احلدي���ث 66

؛ قــام › محــاد بــن عمــرو النصيبــي ‹ بإبــدال ســهيل باألعمــش، فــرواه عــن األعمــش، عــن 

أيب صالــح، عــن أيب هريــرة، وهــو ال يعــرف عــن األعمــش ))) .

يــِل،  باللَّ كُثــَرْت صاُتــه  »َمــن    للنبــي  املنســوب  كاحلديــث  َعْمــٍد،  بغــر  يقــُع  وقــد 

ــا وإنــام كلمــة قاهلــا رشيــك القــايض، لثابــت بــن  حُســَن وجُهــه بالنَّهــاِر« )))  فهــذا ليــس حديًث

ثــوا هبــا عــى أهنــا حديــث  موســى ثنــاًء منــه عــى ورعــه، رسقهــا عــن ثابــت رواة  ضعفــاء وحدَّ

. وهــذا مــن األمثلــة التــي تنطبــق عــى قســمن مــن احلديــث ؛ الــذي نحــن فيــه،  نبــوي )3) 

واملــدرج أيًضــا، وســيأيت قريًبــا.

الث�من ع�سر من اأق�س�م احلديث: »املو�سوع«

بأنــه:  نَْعــة  الصَّ أهــل  ــة  فــه عامَّ أنــواع الضعيــف، وأقبُحهــا، وأرذهُلــا، وقــد عرَّ وهــو رشُّ 

الثاثــة  األلفــاظ  هبــذه  بتعريفــه  »وجــيء  الســخاوي:  قــال  املصنــوع،  املختلــق  الكــذب 

. منــه«)4)  التنفــر  يف  للتأكيــد  املتقاربــة 

حكمه: وفيه م�صاألتان :
ــًدا  َقــه، لقولــه : » َمــن كــذَب عــيَّ متعمِّ األوىل: حرمــة تلفيقــه، والوعيــد بالنــار ملــن لفَّ

)))  الضعفاء الكبر للعقيي ) ) / 308 ) .
)))  ابن ماجه ) 9)3) ( مسند الشهاب للقضاعي ) 390 – )39 – )39 ).

يــك  َعــن رَشِ ابــن عــدي: روى  304 – 305 (، وقــال  )3)  الكامــل يف الضعفــاء البــن عــدي ) ) / 
الضعفــاء. ِمنْــُه مجاعــة  بــه وأحدمهــا رسقــه  إال  يعــرف احلديثــان  بإســناد واحــد، واَل  حديثــن منكريــن 

يــك، َعــِن األَْعَمــش، َعــن َأيِب ُســفيان،  َثنــا رَشِ َثنــا ثابــت بــن موســى، َحدَّ َأْخَرنــا أمحــد بــن حُمَمــد الســوقي، َحدَّ
يْــِل  ُ َعَليــه وَســلَّم َقــال: َمــْن َكُثــَرْت َصاُتــُه بِاللَّ َم َصــىَّ اللَّ ُ َعَليْــِه َوَســلَّ ِ َصــىَّ اللَّ َعــن َجابِــٍر َأّن َرُســوِل اللَّ

َحُســَن وجهــه بالنهــار . إنتهــى .
)4)  فتح املغيث ) ) / 98 – 00) ) .
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أ مقعــَدُه مــَن النَّــاِر « ))) . فليتَبــوَّ

الثانيــة: حرمــة روايتــه والوعيــد ملــن رواه وهــو يعلــم أنــه كــذب مفــرتًى عــى رســول اهلل 

 . ((( » ــُه َكــِذٌب، َفُهــَو أَحــُد الكاِذَبــْنِ ـي بِحديــٍث، ُيــَرى أنَّ َث عنِـّ ، لقولــه : »َمــن َحــدَّ

قــال الســخاوي: » وُيــرى )3): مضبوطــٌة بضــم اليــاء، بمعنــى يظــن، ويف الكاِذَبــِن روايتــان: 

إحدامهــا بفتــح البــاء عــى إرادة التثنيــة، واألخــرى بكرسهــا عــى صيغــة اجلمــع، وكفــى هبــذه 

اجلملــة وعيــدًا شــديدًا يف حــق مــن روى احلديــث، وهــو يظــن أنــه كــذب، فضــاً عــن أن 

يتحقــق ذلــك وال يبينــه » )4) .

:  اأ�صباب و�صع احلديث
عدم الدين، كالزنادقة، بقصد تشويه حقائق الرشيعة.. )

غلبة اجلهل، وهذا يقع من الُعبَّاد بقصد املبالغة يف التعبُّد وترغيب الناس بالعبادة.. )

فرط العصبية، ويقع من املتمذهبن عصبية ملذاهبهم، ويفعله املقلِّدون.. 3

اتباع اهلوى، أو حماباة بعض الرؤساء واألمراء.. 4

ــُد اإلغــراب، بقصــد االشــتهار، فــروي مــا ال يعرفــه النــاس مومهــًا أنــه حيفــظ مــا ال . 5 تعمُّ

حيفظــون، ومعــه مــن العلــم مــا ال يعلمــون.

)))  البخاري ) 05)، 06) ( مسلم ) )، 4، 5 ) .
)))  مسلم ) ) ( الرتمذي ) 654) ) .

)3)  قــال النــووي يف رشح مســلم ) ) / 65 (: وذكــر بعــض األئمــة جــواز فتــح اليــاء مــن ) يــرى ( وهــو 
ظاهــر حســن، ومعنــاه ُيعَلــم .

)4)  فتح املغيث ) ) / 99 -00) ) .
)5)  مقدمة ابن الصاح / 56 - 57، نزهة النظر / 64 - 65، تدريب الراوي / 34) - 36) .
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كيف ُيدَرُك الو�صع ))) :
بإقرار واضعه، أن ُيِقرَّ الواضع بنفسه أنه موضوع أو أنه وضعه.. )

حال الراوي، بأن يكون معروفًا بالكذب.. )

حــال املــروي، وهــو املتــن، كأن تكــون ألفاظــه ركيكــة أو مناقضــة اللفــظ لنــص القــرآن . 3

ــنَّة املتواتــرة واإلمجــاع، أو ليــس يف ألفاظــه مــا يــدلُّ عــى أنــه مــن ألفــاظ النبــوة. والسُّ

َفِة فيه : نَّ الكتب املُ�صّ
املوضوعات: البن اجلوزي، وعليه ماحظات. ولكنه كتاب جامع.- 

َب كتاب املوضوعات، -  تلخيــص املوضوعــات: للذهبــي، تعقــب فيــه ابــن اجلــوزي فهذَّ

وأخــرج بعــض مــا ســاقه ابــن اجلــوزي مــن الضعيــف والواهــي يف كتابه.

الَّآللئ املصنوعة يف األحاديث املوضوعة: للسيوطي وهو كتاب نافع يف بابه.- 

�ّذ« الت��سع ع�سر من اأق�س�م احلديث: »ال�سَّ

اذُّ أن يروي الثقة حديثًا خيالف ما روى الناس ))) . قال الشافعي: الشَّ

ــاذُّ املــردود قســامن: أحدمهــا: احلديــث الفــرد املخالــف. وثانيهــام:  قــال ابــن الصــاح: الشَّ

الفــرد الــذي ليــس يف راويــه مــن الثقــة والضبــط مــا يقــع جابــرًا لــام يوجــب التفــرد والشــذوذ 

مــن النــكارة والضعــف.

ــاذُّ مــا رواه املقبــول خمالفــًا ملــن هــو أوىل منــه، وهــذا هــو املعتمــد يف  قــال ابــن حجــر: الشَّ

ــاذِّ )3) . تعريــف الشَّ

)))  مقدمة ابن الصاح / 56 - 57، نزهة النظر / 64 – 65، تدريب الراوي /  34) – 36) .
)))  مقدمة ابن الصاح / )4 - 43، نزهة النظر / )5 -)5، فتح املغيث ) ) / 5 - 7 ) .

)3)  مقدمة ابن الصاح /  )4 - 43، نزهة النظر / )5 - )5، فتح املغيث ) ) / 9 – )) ) .
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اذِّ أن يروي الثقة مامل يرِو غره ))) . وليس من الشَّ

وقد يقع الشذوذ يف السند كام يقع يف املتن.

مثاله يف ال�صند :
حديث: » أنَّ رجاً مات عى عهِد رســوِل اهللِ صىَّ اهلُل عليه وســلَّم ومل َيَدْع واِرًثا إال 

عبــًدا هــو َأعَتَقــه فأعطــاُه النبــيُّ صــىَّ اهلُل عليــه وســلَّم مراَثــه « ))) . رواه محــاد بــن زيــد، عــن 

عمــرو بــن دينــار، عــن عوســجة  مــوىل عبــد اهلل بــن عبــاس مرســاً مل يذكــر ابــن عبــاس ريض 

اهلل عنهــام، ورواه ســفيان بــن عيينــة متصــاً، عــن عمــرو، عــن عوســجة، عــن ابــن عبــاس؛ 

وقــد تابــع ابــن عيينــة عــى وصلــه عبــد امللــك بــن عبــد العزيــز بــن جريــج، فرتّجحــْت روايــة 

ســفيان عــى روايــة مّحــاد .

مثاله يف املن: 
اللفــظ، وقــد  . احلديــث حمفــوظ هبــذا   (3( » ٍب  ــاُم أكٍل ورُشْ أيَّ التَّرشيــِق  ــاُم  أيَّ  « حديــث 

ــاُم أكٍل  ــاُم التَّرشيــِق أيَّ زاد ›موســى بــن عــي بــن ريــاح‹: » يــوُم عَرفــَة ويــوُم األْضَحــى وأيَّ

ٍب«)4) . فزيــادة يــوم عرفــة ويــوم األضحــى ليســت حمفوظــة، وقــد جــاء هبــا موســى بــن  ورُشْ

عــي - وهــو مــن الثقــات -، عــن أبيــه، عــن عقبــة بــن عامــر  ؛ولكــون هــذه الزيــادة خمالفــة 

لــام روى مــن هــو أرجــح منــه وأحفــظ وأضبــط ُردَّت.

)))  املصادر نفسها .
)))  الرتمذي ) 083) ( النسائي يف الكرى ) 5))6 ( ابن ماجه ) 737) ) .

)3)  مســلم ) )99) ( هبــذا اللفــظ وهــو املحفــوظ، ورواه النســائي يف الكــرى بنفــس اللفــظ )  8)8) 
– 839) (والبيهقــي يف الكــرى أيضــًا ) 5877 – 5900).

)4)  مصنــف ابــن أيب شــيبة ) 3)96 ( . وقــد أخرجــه أبــو داود )9)4)(، والرتمــذي )773(، بلفــظ: 
» يــوُم عرفــَة ويــوُم النحــِر وأيــاُم الترشيــِق عيدنــا أهــَل اإلســاِم، وهــّي أيــاُم أكٍل ورشٍب » . وهــو حمفــوظ 

هبــذا اللفــظ .
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الع�سرون من اأق�س�م احلديث: »املنكر«

هو قسامن كام يف الشاذ ))) :

بعــض مشــاخيه  ــِف يف  املَُضعَّ أو  احلفــظ،  بســوء  املوصــوف  أو  املســتور،  تفــرد  األول: 

ــة – ممــن ال حيكــم حلديثهــم بالقبــول بغــر عاضــد يعضــده – بــام ال متابــع لــه وال شــاهد. خاصًّ

الثاين: إذا انضاف إىل ما تقدم يف األول » املخالفة لغره من الرواة «. 

مثاله :
ــيطاَن إذا رآُه غِضــَب وقــاَل: عــاَش ابــُن آدَم حتَّــى  حديــث: »ُكلــوا البلــَح بالتَّمــِر، فــإنَّ الشَّ

أكَل اجلديــَد باخلَِلــِق« ))) . مــداره عــى أيب ُزَكــْر حييــى بــن حممــد بــن قيــس، وهــو صالــح ُمَتَكلٌَّم 

فيــه )3) . وقــد صح النَّســائي بــأن احلديــث منكــر، وتبعــه ابــن الصــاح )4) . وذلــك ألجــل 

تفــرد أيب ُزَكــْر، وقــد تفــرد هبــذا احلديــث عــن هشــام بــن عــروة بــن الزبــر، أبيــه، عــن عائشــة 

ريض اهلل عنهــا.

قـــاعــــدة :
قــال ابــن حجــر: »بــن الشــاذ واملنكــر عمــوم وخصــوص مــن وجــه، ألن بينهــام اجتامعــًا 

يف اشــرتاط املخالفــة، وافرتاقــًا يف أن الشــاذ روايــة ثقــة أو صــدوق ؛ واملنكــر روايــة ضعيــف، 

ى بينهــام« )5) . وقــد غفــل مــن ســوَّ

)))  مقدمة ابن الصاح / 45، نزهة النظر / )5، فتح املغيث ) ) / )) - 4) ) .
)))  النســائي يف الكــرى ) 5)65 ( ابــن ماجــه ) 7)33 ( . ورواه اخلليــي يف اإلرشــاد يف معرفــة علــامء 
احلديــث ) 9 ( وقــال: وهــذا فــرد شــاذ، مل يــروه عــن هشــام غــر أيب زكــر، وهــو شــيخ صالــح، وال حيكــم 

بصحتــه، وال بضعفــه، ويســتدل هبــذا عــى نظائــره مــن هــذا النــوع .  
)3)  ميزان االعتدال للذهبي ) 4 / 405 ( رقم الرتمجة ) 6)96 ) .

)4)  مقدمة ابن الصاح / 45، فتح املغيث ) ) / 4) ) .
)5)  نزهة النظر / )5 .
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احل�دي والع�سرون من اأق�س�م احلديث: »املُْدَرج«

بــن رسد خمتــر كابــن  تفاوتــت صيغتهــم  املــدرج، ولكــن  القــول يف  العلــامء  أوضــح 

ــع كالســخاوي، ووجــدت ابــن حجــر قــد أعطــى  الصــاح، وبــن تفصيــل وإشــباع وتوسُّ

ــٍة باألمثلــة فاخــرتت صيغتــه مجعــًا  ــٍط بــن اإلســهاب واالختصــار مــع قلَّ ــُه بتوسُّ املــدرج حقَّ

مــع صيغــة ابــن الصــاح.

املـُـدَرُج: هــو زيــادة تــِرُد إمــا يف اإلســناد أو يف املتــن )))، واإلدراج يف املتــن هــو أن يقــع فيــه 

كام ليــس منــه، فتــارة يكــون يف أولــه، وتــارة يف أثنــاءه، وتــارة يف آخــره، فيلتبــس األمــر فيــه 

. (((  عــى مــن ال يعلــم حقيقــة احلــال ويتوهــم أن اجلميــع عــن رســول اهلل

اأق�صام ُمدَرِج االإ�صناد :
أن يــروي مجاعــة احلديــث بأســانيد خمتلفــة، فرويــه عنهــم راٍو واحــد، فيجمــع الــكل عــى . )

إســناٍد واحــد مــن تلــك األســانيد، مــن غــر أن يبــن االختــاف.

ْنــِب  مثالــه: مثــل لــه ابــن الصــاح بحديــث ابــن مســعود : ســألُت النَّبــيَّ : أيُّ الذَّ
ا وهــو َخَلَقــَك. ُقلــُت: إنَّ ذلــَك َلَعظِيــٌم، ُقلــُت: ُثــمَّ  ِ نِــدًّ ِ؟ قــاَل: أْن جَتَْعــَل لِلَّ أْعَظــُم ِعنْــَد اللَّ

ــَة  ــزايِنَ َحِليَل ؟ قــاَل: أْن ُت ــَدَك خَتــاُف أْن َيطَْعــَم معــَك. ُقلــُت: ُثــمَّ أيُّ ــَل وَل ؟ قــاَل: وَأْن َتْقُت أيُّ

جــاِرَك « )3) .

)))  نزهة النظر / 70 – )7 .
)))  مقدمة ابن الصاح / 54، نزهة النظر / )7 .

)3)  البخــاري ) 4488 و )566 ( مســلم ) 49) – 50) (. وحمــل الشــاهد يف هــذا املثــال: إدراج ) 
عمــرو بــن رشحبيــل ( يف إســناده، حيــث رواه واصــل األحــدب، عــن أيب وائــل، عــن عبــد اهلل بــن مســعود 
؛ بينــام ســيق بروايــة عبــد الرمحــن بــن مهــدي وحممــد بــن كثــر العبــدي عــن الثــوري عــن منصــور واألعمــش 
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ا باإلسناد . ) أن يكون املتن عند راٍو إال طرفًا منه، فإنه عنده بإسناد آخر، فرويه راٍو تامًّ

األول.

مثالــه: مثــل لــه ابــن الصــاح بحديــث وائــل بــن حجــر، قــال: قلــت: ألنظــَرنَّ إىل 
ِ صــىَّ اللَُّ عليــِه  ِ صــىَّ اللَُّ عليــِه وســلََّم كيــَف يصــيِّ قــاَل فقــاَم رســوُل اللَّ صــاِة رســوِل اللَّ

ــى حاَذتــا أُذنيــِه ثــمَّ أخــَذ شــامَلُه بيمينـِـِه فلــامَّ أراَد  َ فرفــَع يديــِه حتَّ وســلََّم فاســتقبَل القبلــَة َفكــرَّ

كــوِع رفَعهــام  أن يْركــَع رفَعهــام مثــَل ذلـِـَك ثــمَّ وضــَع يديــِه عــى ُركبتيــِه فلــامَّ رفــَع رأَســُه مــَن الرُّ

مثــَل ذلـِـَك... « ))) . وفيــه إدراج مــن قــول وائــل بــن حجــر: » ثــمَّ ِجئْــُت بعــد ذلــك يف زمــاٍن 

ُك أيِدهيــم حتــت الثِّيــاِب » ))) . ــرَّ فيــه َبــْرٌد شــديٌد، فرَأْيــُت النَّــاَس عليهــم ُجــلُّ الثيــاِب، حَتَ

أن يكــون عنــد الــراوي متنــان خمتلفــان بإســنادين خمتلفــن، فروهيــام راٍو عنــه مقتــرًا عــى . 3

أحد اإلســنادين.

مثالــه: مثــل لــه ابــن الصــاح بحديــث » إياكــم والظــن، فــإن الظــن أكــذب احلديــث، وال 
جتسســوا، وال حتسســوا، وال تنافســوا، وال حتاســدوا، وال تباغضــوا، وال تدابــروا، وكونــوا 

عبــاد اهلل إخوانــا « )3) .

بــن مســعود . مقدمــة ابــن  وواصــل األحــدب عــن أيب وائــل، عــن عمــرو بــن رشحبيــل، عــن عبــد اهلل 
. الصــاح / 55 

)))  مســلم ) 636 ( مــن غــر إدراج، وأبــو داود ) )63 ( والنســائي ) )5)) ( بذكــر كام وائــل بــن 
حجــر عقــب احلديــث منفصــاً عــن كام النبــي ، وحمــل الشــاهد فيــه: قــال ابــن الصــاح: حديــث ابــن 
عيينــة، وزائــدة بــن قدامــة، عــن عاصــم بــن كليــب، عــن أبيــه، عــن وائــل بــن حجــر، يف صفــة صــاة رســول 
اهلل ، ويف آخــره » أنــه جــاء يف الشــتاء فرآهــم يرفعــون أيدهيــم مــن حتــت الثيــاب »، والصــواب: روايــة 
مــن روى عــن عاصــم بــن كليــب هبــذا اإلســناد صفــة الصــاة خاصــة، وفصــل ذكــر رفــع األيــدي عنــه فــرواه 

عاصــم بــن عبــد اجلبــار بــن وائــل، عــن بعــض أهلــه، عــن وائــل بــن حجــر . مقدمــة ابــن الصــاح / 54 .
)))  أبو داود ) )63 ( النسائي ) )5)) ) .

)3)  البخــاري ) 5)57 ( مســلم ) 4753 ( موطــأ اإلمــام مالــك ) 9)6) ( . وحمــل الشــاهد فيــه: » وال 
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أن يســوق الــراوي اإلســناد فيعــرض لــه عــارض، فيقــول كامــًا مــن ِقَبــِل نفســه، فيظــن . 4

بعــض مــن ســمعه أن ذلــك الــكام هــو متــن ذلــك اإلســناد فرويــه عنــه كذلــك ))) .

القــايض يف جملــس  الزاهــد، حــن دخــل عــى رشيــك  بــن موســى  ثابــت  قصــة  مثالــه: 
 : إمائــه عنــد قولــه حدثنــا األعمــش، عــن أيب ســفيان، عــن جابــر، قــال: قــال رســول اهلل

»... « )))  ومل يذكــر املتــن إذ نظــر إىل ثابــت فقــال لــه: » مــن كثــرت صاتــه بالليــل حســن 
وجهــه بالنهــار« )3)  يريــد الثنــاء عــى ورع وزهــد وعبــادة ثابــت )4) .

اأق�صاُم ُمدَرِج املَِن :
( . .» ـاِر  ِمــَن النَـّ » أســبغوا الوُضــوَء، َويــٌل لألعقــاِب  مــا كان اإلدراج يف أولــه: حديــث: 

البخــاري  رواه  لذلــك    هريــرة  أيب  قــول  مــن  مدرجــة   « الوضــوء  أســبغوا   « فجملــة 

وْيــٌل  قــاَل:  َم  وســلَّ عليــه  اهلُل  َصــىَّ  الَقاِســِم  أَبــا  فــإنَّ  الُوُضــوَء،  أْســبُِغوا   « بلفــظ  ومســلم 

تنافســوا » أدرجــه ابــن أيب مريــم مــن متــن حديــث آخــر رواه مالــك بــن أنــس، عــن أيب الزنــاد، عــن األعــرج، 
عــن أيب هريــرة . مقدمــة ابــن الصــاح / 55 .

)))  ملزيد التفصيل ينظر: نزهة النظر / 69 – )7، فتح املغيث ) ) / )8 – 88 ) .
)))  واحلديث هو قوله : » يعقد الشيطان عى قافية أحدكم »، رواه البخاري ) )))3 ( ومسلم 

. ( (335 (
)3)  ابن ماجه ) 9)3) ( مسند الشهاب للقضاعي ) 390 – )39 – )39 ).

)4)  فتــح املغيــث ) ) / 97 ( ومتــام القصــة يف فتــح املغيــث ) ) / 3)) – 4)) ( وفيهــا: » دخــل ثابــت 
بــن موســى الزاهــد عــى رشيــك بــن عبــد اهلل القــايض واملســتمي بــن يديــه ورشيــك يقــول: ثنــا األعمــش، 
عــن أيب ســفيان، عــن جابــر قــال: قــال رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم، ومل يذكــر املتــن، فلــام نظــر إىل 
ثابــت قــال: » مــن كثــر صاتــه بالليــل حســن وجهــه بالنهــار » وإنــام أراد بذلــك ثابــت بــن موســى لزهــده، 
وورعــه، فظــن ثابــت بــن موســى أنــه روى هــذا احلديــث مرفوعــا هبــذا اإلســناد، وكان ثابــت بــن موســى 
حيــدث بــه عــن رشيــك، عــن األعمــش، عــن أيب ســفيان، عــن جابــر، وليــس هلــذا احلديــث أصــل إال مــن 
هــذا الوجــه وعــن قــوم مــن املجروحــن رسقــوه مــن ثابــت بــن موســى، ورووه عــن رشيــك ». وقــد ذكرهــا 
القضاعــي يف مســنده برقــم ) 393 ( . إال إنــه انتــر لصحــة احلديــث ورفعــه، وقــد ردَّ الســخاوي كام 

القضاعــي .



جن���دة امل�س���تغيث يف تقري���ب م�سطل���ح احلدي���ث 74

. ((( » ـاِر  النَـّ ِمــَن  لأِلَْْعَقــاِب 

أْ . ) ما كان اإلدراج يف أثنائه أو وسطه: حديث » من مسَّ َذكَرُه أو أنثييِْه أو ُرفغيِْه فليتوضَّ

«. ذكــر » ُأنَثَييْــه، وُرْفَغيْــِه » إدراج مــن قــول عــروة بــن الزبــر، قــال الــدار قطنــي: كــذا 
رواه عبــد احلميــد بــن جعفــر، عــن هشــام، ووهــم يف ذكــر األنثيــن والرفــغ وإدراجــه ذلــك 

يف حديــث بــرسة، عــن النبــي صــى اهلل عليــه وســلم. واملحفــوظ أن ذلــك مــن قــول عــروة، 

غــر مرفــوع، كذلــك رواه الثقــات عــن هشــام، منهــم أيــوب الســختياين، ومحــاد بــن زيــد، 

وغرمهــا ))) . 

يَِّبــاُت،... . 3 َلــَواُت والطَّ ِ والصَّ مــا كان اإلدراج يف آخــره: حديــث التشــهد: » التَِّحيَّــاُت لِلَّ

« )3) احلديــث، وفيــه إدراج بجملــة: » إذا ُقْلــَت هــذا فقــد قَضيـْـَت صاَتــك إْن ِشــئَْت أْن تقــوَم 
. فُقــْم وإْن ِشــئَْت أْن تقُعــَد فاقُعــْد » )4) . فهــي مــن قــول عبــد ابــن مســعود

حكمــه :عــدم جــواز روايــة احلديــث مدرجــًا حتــى ُيفَصــَل الــكام بعضــه عــن بعــض 
. وُيَبــنَّ

املوؤلفات يف املُدَرج :
الفصل للوصل املدرج يف النقل، للخطيب البغدادي.. )

تقريب املنهج برتتيب املدرج، البن حجر العسقاين.. )

)))  البخاري ) )6) ( مسلم ) 383 ) .
)))  سنن الدارقطني ) 468 ( ونقل البيهقي كام الدارقطني عى احلديث يف سننه الكرى ) 606). 

)3)  البخاري ) 59)) ( مسلم ) 637 ) .
)4)   صحيــح ابــن حبــان ) 985) ( معرفــة علــو م احلديــث للحاكــم النيســابوري ) )6 ( وقــال احلاكــم: 
هكــذا رواه مجاعــة، عــن زهــر وغــره، عــن احلســن بــن احلــر وقولــه: إذا قلــت، هــذا مــدرج يف احلديــث مــن 
كام عبــد اهلل بــن مســعود، فــإن ســنده عــن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم ينقــي بانقضــاء التشــهد .. 
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ف« حَّ الث�ين والع�سرون من اأق�س�م احلديث: »املُ�سَ

وهــو تغيــر يطــرأ عــى الكلمــة بحــرٍف منهــا أو حرفــن مــع بقــاء صــورة اخلــط، كتغــر 

مواقــع النقــط عــى احلــروف أو تغــر مواقــع احلــركات بحيــث يتغــر املعنــى، وقــد يقــع ذلــك 

اق، لكونــه  يف املتــن كــام يقــع يف اإلســناد، وهــذا الفــن جليــل مهــم ال ينهــض بأعبائــه إال احلـُـذَّ

حتويــل الكلمــة مــن اهليئــة املتعاِرَفــِة إىل غرهــا ))) .

ف : حَّ �صوُر املُ�صَ
ي، وهــو: قراءتــه عــى غــر وجهــه الصحيــح، مثالــه:  األوىل: تصحيــف اإلســناد الَبــَرِ

َفــُه إىل › خالــد بــن عرفطــة ‹، وكذلــك  تصحيــف شــعبة الســم › خالــد بــن علقمــة ‹ حيــث صحَّ

َفــُه إىل › ُعتَبــَة بــن الَبــذر ‹. ر ‹ حيــث صحَّ تصحيــف ابــن جريــر الطــري الســم › ُعتَبــَة بــن النُّــدَّ

ــْمِعي، وهو: عدم وضوح املســموع من الكام للســامع،  الثانية: تصحيف اإلســناد السَّ

مثاله: حديث لعاصم األحول، رواه بعضهم فقال: عن عاصم األحدب.

يٌّ يف لفٍظ أو ألفاَظ من املتن، وهو كثر، مثاله: كتصحيف ابن  الثالثة: تصحيٌف َبَرِ

هليعــة حلديــث: » احتجــر رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم حجــرة بخصفــة، أو حصــر، 

فخــرج رســول اهلل  يصــي فيهــا، قــال: فتتبــع إليــه رجــال وجــاءوا يصلــون بصاتــه، 

َفــُه ابــن هليعــة فــرواه  قــال: ثــم جــاءوا ليلــة فحــرضوا، وأبطــأ رســول اهلل  عنهــم « ))) . َصحَّ

بلفــظ » أن رســول اهلل  احتجــم يف املســجد «.

الرابعــة: تصحيــف معنــى املتــن دون لفظــه، مثالــه: تصحيــف حممــد بــن املثنــى أيب موســى 

الَعنـَـِزي، حلديــث صــاة النبــي  إىل » َعنـَـَزٍة « )3) – وهــي حربــة كان النبــي  قــد اختَّذهــا 

)))  مقدمة ابن الصاح / )4)، نزهة النظر / 75، فتح املغيث ) 3 / 456 ) .
)))  البخاري ) 5767 ( مسلم ) )34) ) .

ــُه: عــن عــون بــن أيب جحيفــة، أن أبــاه رأى  ، ونصُّ )3)  وحديــث الَعنَــَزِة صحيــح: وهــي احلربــة كــام مــرَّ
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ــّف معنــاه إىل القبيلــة التــي هــو منهــا. وقــد ذهــب بعضهــم ألبعــد مــن ذلــك  ســرتة-، فَصحَّ

فصــىَّ إىل » شــاٍة« مــن الَعنـْـِز ظنًّــا منــه أن املقصــود هــي شــاة ومل يفطِــن لكوهنــا حربــة ))) .

َح وُيَردَّ إىل أصله. ًفا حتى ُيَصحَّ حكمه: عدم جواز روايته ُمَصحَّ
ف : حَّ املوؤلفات يف املُ�صَ

التصحيف، لإلمام الدار قطني.. )

ثن، لإلمام أيب أمحد العسكري.. ) تصحيفات املَُحدِّ

التطريف يف التصحيف، لإلمام السيوطي.. 3

رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم يف قبــة محــراء مــن أدم، ورأيــت بــاال أخــرج وضــوءا، فرأيــت النــاس 
يبتــدرون ذلــك الوضــوء، فمــن أصــاب منــه شــيئا متســح بــه، ومــن مل يصــب منــه أخــذ مــن بلــل يــد صاحبــه، 
ثــم رأيــت بــاال أخــرج عنــزة فركزهــا » وخــرج رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم يف حلــة محــراء مشــمرا 
فصــى إىل العنــزة بالنــاس ركعتــن، ورأيــت النــاس والــدواب يمــرون بــن يــدي العنــزة »رواه البخــاري ) 

)37 ( ومســلم ) 809 ).
)))  ملزيــد التفصيــل ينظــر: مقدمــة ابــن الصــاح / )4) – )4)، فتــح املغيــث ) 3 / 456 – 464 (، 

تدريــب الــراوي / 468 - )47 .
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الفرع الث�لث

ال�سعف لِعلٍَّة يف املنِت

الحظــت أخــي طالــب العلــم احلصيــف، أن الفــرع املتقــدم قــد حــوى عــى أقســام مــن 

فيهــام  تكــون  وقــد  تــارة،  املتــن  ويف  تــارة  اإلســناد  يف  ُتــه  علَّ تكــون  ممــا  الضعيــف  احلديــث 

بحديــث واحــد، وقــد أفــردت هــذا الفــرع للتنبيــه عــى أن احلديــث مــن األنــواع املتقدمــة قــد 

يســلم إســناده وال يســلم متنه، ففي املدرج كثر من األحاديث ســاملة اإلســناد، وإنام تأتيها 

العلــة مــن كام أدرج مــع كام النبــي  فيلتبــس األمــر عــى غــر الَفِهــِم اخلبــر ؛ وكذلــك 

احلــال فيــام يتعلــق باملضطــرب إذ قــد يســلم اإلســناد مــن االضطــراب ولكــن ال يســلم املتــن 

منــه، ويف هــذا الفــرع نــوع خطــر َمــرَّ ذكــره يف الــكام عــى احلديــث املــرسوق بــيٍء مــن 

ــُد الــراوي قلــب إســناٍد صحيــح ملتــن ضعيــف )))  بــل قــد يكــون املتــن  االختصــار، وهــو تعمُّ

موضوعــًا فيتوهــم مــن ال درايــة لــه هبــذا العلــم أنــه صحيــح لــدى النظــر إىل إســناده.

موافقتــه  وعــدم  ألفاظــه  ــُة  ِركَّ وهــي  تفارقــه،  املتــن ال  ــٌة يف  ِعلَّ املوضــوع  احلديــث  ويف 

ة، وهــذا كثــر يف األحاديــث املوضوعــة، وقــد ذكــر ابــن الصــاح أن أحاديــث  أللفــاظ النبــوَّ

طويلــة ُوِضَعــت يشــهد بوضعهــا ركاكــة ألفاظهــا ومعانيهــا، وعــدَّ منهــا احلديــث الــذي يــروى 

ــأ الواحــدي املفــرس  عــن أيب بــن كعــب، عــن النبــي  يف فضــل القــرآن ســورة فســورة، وخطَّ

ومــن ذكــره مــن املفرسيــن يف إيداعــه تفاســرهم ))) .

ــٍة ظاهــرٍة، وال يســلم  فــكل نــوع ممــا تقــدم يدخــل يف هــذا الفــرع عندمــا خيلــو إســناده مــن علَّ

)))  نزهة النظر / 66 .
)))  مقدمة ابن الصاح / 56 .
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ــاظ الذيــن حفــظ اهلل  ــا فهــذا ينــري لــه اجلهابــذة احلفَّ متنــه منهــا، أمــا مــا كان مــن العلــل خفيًّ

تعــاىل هبــم ســنة اهلــادي البشــر ، القائــل: »حيمــل هــذا العلــم مــن كل خلــف عدولــه، 

ينفــون عنــه حتريــف الغالــن، وانتحــال املبطلــن، وتأويــل اجلاهلــن« ))) . نســأل اهلل تعــاىل أن 

جيعلنــي والقــارئ منهــم بَمنِّــِه وكرِمــِه.. آمــن 

)))  رواه الطــراين يف مســند الشــامين ) 584 ( والبيهقــي يف الســنن الكــرى ) 9445) ( واخلطيــب 
البغــدادي يف اجلامــع ألخــاق الــراوي وآداب الســامع ) 35) - 36) ( ويف رشف أصحــاب احلديــث 
ـئ بــن حييــى أنــه قــال: ســألت أمحــد يعنــي ابــن حنبــل عــن حديــث معــان بــن  برقــم ) 50 ( ونقــل عــن ُمَهنِـّ
رفاعــة عــن إبراهيــم بــن عبــد الرمحــن العــذري، قــال: قــال رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم: » حيمــل هــذا 
العلــم مــن كل خلــف عدولــه ينفــون عنــه حتريــف اجلاهلــن وانتحــال املبطلــن وتأويــل الغالــن » فقلــت 
ألمحــد: كأنــه كام موضــوع قــال: ال، هــو صحيــح . فقلــت: ممــن ســمعته أنــت ؟ قــال: مــن غــر واحــد . 
قلــت: مــن هــم ؟ قــال: حدثنــي بــه مســكن، إال أنــه يقــول: معــان، عــن القاســم بــن عبــد الرمحــن . قــال أمحــد: 

معــان بــن رفاعــة، ال بــأس بــه .
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الفرع الرابع 

ُف فيه�: لحتم�له� القبول والرد اأق�س�م ُيَتوقَّ
الث�لث والع�سرون من اأق�س�م احلديث: »املُ�سَند«

هــو الــذي اتصــل إســناده مــن راويــه إىل منتهــاه، وأكثــر مــا يســتعمل ذلــك فيــام جــاء عــن 

رســول اهلل ، وقــال ابــن حجــر: هــو مرفــوع صحــايب ظاهــره االتصــال ))) . 
ــٌة خفيَّــٌة غــر ظاهــرٍة تقــدح بــه، كدخــول االنقطــاع اخلفــي مثــاً )))  فقــد تدخــل عليــه ِعلَّ

ــٍق، لــذا ُعــدَّ مــا ُوِقــَف بِــِه عــى  . وقــد اليســلم إســناده مــن راٍو متهــم بكــذٍب أو بدعــٍة أو ُمَفسِّ

ــٍة: مــن أقســام الضعيــف. ِعلَّ

ل« الرابع والع�سرون من اأق�س�م احلديث: »املُتَّ�سِ

ى املوصــول أيضــًا، ومطلقــه يقــع عــى املرفــوع، واملوقــوف، وهــو الــذي اتصــل  ويســمَّ

إســناده فــكان كل واحــد مــن رواتــه قــد ســِمَعه ممــن فوقــه حتــى ينتهــي إىل منتهــاه )3) . فــا 

اختصــاص لــه بــام ينتهــي إليــه، وال يلــزم مــن كونــه متصــاً أنَّ إســناده ســلم مــن الضعــف يف 

بعــض رجالــه.

ِل الأ�س�نيد« اخل�م�س والع�سرون من اأق�س�م احلديث: »املزيد يف ُمتَّ�سِ

يقــع  أن  ورشطــه  الســند،  أثنــاء  يف  راٍو  بزيــادة  ويكــون:  اإلســناد  مباحــث  مــن  وهــو 

الظاهــرة . غــر  اخلفيــة  العلــة  عليــه  يؤمــن  مل  وإال  الزيــادة،  موضــع  بالســامع يف  التريــح 

)))  مقدمة ابن الصاح / 6)، نزهة النظر / )9، فتح املغيث ) ) / 80) – 85) ) .
)))  فتح املغيث ) ) / 84) ) .

)3)  مقدمة ابن الصاح / 7)، فتح املغيث ) ) / 85) ) .
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ــث: » ال جتلســوا عــى القبــور، وال تصلــوا إليهــا « ))) . روي هــذا احلديــث  ــه: حدي مثال
عــن ابــن املبــارك، قــال: حدثنــا ســفيان، عــن عبــد الرمحــن بــن يزيــد بــن جابــر، قــال: حدثنــي 

ُبــرْسُ بــن عبيــد اهلل، قــال: ســمعت أبــا إدريــس اخلــوالين يقــول: ســمعت واثلــة بــن األســقع 

يقــول: ســمعت أبــا َمرَثــد الغنــوي يقــول: ســمعت رســول اهلل : وذكــر احلديــث. قــال 

ابــن الصــاح: ِذْكــُر ســفيان يف هــذا اإلســناد زيــادة ووهــم، وكــذا ِذْكــُر أيب إدريــس. أمــا الوهم 

يف ذكــر ســفيان فممــن دون ابــن املبــارك ال مــن ابــن املبــارك، ألن مجاعــة ثقــات رووه عــن ابــن 

ح بلفــظ اإلخبــار. وأمــا ذكــر أيب إدريــس فيــه فابــن  املبــارك عــن جابــر نفســه، ومنهــم مــن صَّ

املبــارك منســوب فيــه إىل الوهــم، وذلــك ألن مجاعــة مــن الثقــات رووه عــن ابــن جابــر فلــم 

يذكــروا أبــا إدريــس بــن ُبــرْس، وواثلــة ))) .

ْعيِف اآلية النهو�س والرتق�ء ب�حلديث الفرد اأو ال�سَّ
ال�س�د�س والع�سرون من اأق�س�م احلديث: »العتب�ر، واملت�بع�ت، وال�سواهد«

والقاعــدة  ولغــره،  لذاتــه  واحلســن  لغــره،  الصحيــح  احلديــث  عــى  للــكام  تنَبَّــَه  مــن 

التــي أردفناهــا بعــد احلديــث احلســن يأخــذ ملحــة رسيعــة عــن هــذا القســم، حيــث تــردد لفــظ 

›اجلابــر، واجلوابــر‹ وكذلــك ›الشــاهد ‹ وتلكــم القاعــدة قــد نوهــت أين ســأكرر ذكرهــا يف 

هــذا املوضــوع ترســيخًا هلــا لــدى املتلقــي.

ولكــي يعــرف الطالــب أن مســألة تقويــة احلديــث الفــرد، أو الضعيــف: مســألة علميــة 

هلــا قواعدهــا فقــد عقــد هلــا علــامء هــذا الفــن فصــاً حتــت هــذا العنــوان وجعلــوه مــن أقســام 

)))  مســلم ) 666) (، صحيــح ابــن خزيمــة ) 766 ( وقــال ابــن خزيمــة: أدخــل ابــن املبــارك بــن بــرس 
بــن عبيــد اهلل وبــن واثلــة أبــا إدريــس اخلــوالين يف هــذا اخلــر .

)))  مقدمة ابن الصاح / 45) .



جن���دة امل�س���تغيث يف تقري���ب م�سطل���ح احلدي���ث )8جن���دة امل�س���تغيث يف تقري���ب م�سطل���ح احلدي���ث80

مصطلــح احلديــث.

ــواهد« هــي الوســيلة التــي يمكــن معهــا  ــات، وال�ص ــار، واملتابع فاأللفــاظ الثاثــة »االعتب

ــنَّ الطالــب أن » االعتبــار« قســيم للمتابعــات والشــواهد فقــد  َ النهــوض باحلديــث، وال يتومهَّ

َ ذلــك احلافــظ ابــن حجــر ))) . بــنَّ

بأنــه:  عنــه  الســخاوي  والشــواهد، وعــرَّ  املتابعــات  إىل  التوصــل  هيئــة  هــو  االعتبــار: 
كاملعاجــم،  وغرمهــا،  واملُْســنََدِة  َبــِة  املَُبوَّ الدواويــن  مــن  احلديــث  ونظــرك  »اختبــارك 
؟؟  آخــر  راٍو  بــه  تفــرده  ُيَظــنُّ  الــذي  راويــه  شــارك  هــل  لتنظــر:  والفوائــد،  واملشــيخات، 

أو: فقــل: هــل شــارك راٍو مــن رواتــه غــره فيــام محــل عــن شــيخه ســواء اتفقــا يف روايــة ذاك 

احلديــث بلفظــه عــن شــيخ واحــد أم ال ؟؟! فبــان أن االعتبــار ليــس قســياًم لــام معــه، كــام قــد 

ــُه الرتمجــة، بــل هــو اهليئــة احلاصلــة يف الكشــف عنهــام« ))) ؛ إذا فهــم الطالــب ذلــك أدرك  ُتومِهُ

أن االعتبــار هــو جــزء مــن املتابعــات والشــواهد غــر منفصــٍل عنهــام، وهــذا معنــى قوهلــم » 

ليــس قســياًم لــام معــه«.

مثــال االعتبــار: أن يــروي محــاد بــن ســلمة، مثــاً ! حديثــًا ال ُيتاَبــُع عليــه، عــن أيــوب، عــن 
ابــن ســرين، عــن أيب هريــرة، عــن النبــي  ؛ فُينَظــر: هــل رواه ثقــة غــر أيــوب عــن ابــن 

ســرين؟ فــإن مل يوجــد ثقــة غــره عــن ابــن ســرين ؛ ُينَظــر: هــل رواه غــر ابــن ســرين عــن أيب 

هريــرة؟ فــإن مل يوجــد ؛ ُينَظــر: هــل رواه عــن النبــي  صحــايب غــر أيب هريــرة؟ فــأي ذلــك 

ُوِجــَد ُعِلــَم أن لــه أصــاً يرجــع إليــه ؛ وإن مل يوجــد فــا أصــل لــه )3) .

املتابعــات :وهــي موافقــة راٍو، لــراٍو متفــرد بروايــة حديــث، فيســمى الــراوي املوافــق 

)))  نزهة النظر / 54 .
)))  فتح املغيث ) ) / )) ) .

)3)  مقدمة ابن الصاح / 46، فتح املغيث ) ) / 3) (، تدريب الراوي / 00) .
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›املتابـِـع ‹ والــراوي املتفــرد › املتاَبــع ‹ وال انحصــار للمتابعــات بالــرواة الثقــات، فقــد يدخــل 

فيهــا روايــة مــن ال حيتــج بحديثــه وحــده، بــل يكــون معــدودًا يف الضعفــاء )))، وال يصلــح 

لذلــك كل ضعيــف ))) . وتنقســم املتابعــة إىل تامــة وقــاصة عــى نحــو مــا يــي:

املتابعــة التامــة: وهــي متابعــة الــراوي عــى مــا تفــرد بــه بحيــث يرويــه الــراوي املتابِــع عــن 
نفــس شــيخ املتاَبــع إىل منتهــاه ؛ ومثاهلــا: مــا رواه الشــافعي رمحــه اهلل يف كتابــه » األم« عــن 

مالــك، عــن عبــد اهلل بــن دينــار، عــن ابــن عمــر، أن رســول اهلل  قــال: »الشــهر تســع 

وعــرشون ليلــة، فــا تصومــوا حتــى تــروه، فــإن غــم عليكــم فأكملــوا العــدة ثاثــن« )3) . 

فهــذا احلديــث هبــذا اللفــظ ظــن قــوم أن الشــافعي قــد تفــرد بــه عــن مالــك، ألن أصحــاب 

مالــك رووه عنــه هبــذا اإلســناد بلفــظ: » فــإن ُغــمَّ عليكــم فاقــدروا لــه«. لكــن ُوِجــَد للشــافعي 

متابًعــا، وهــو عبــد اهلل بــن مســلمة الُقعنُبــّي، كذلــك أخرجــه البخــاري عــن مالــك. فهــذه 

متابعــة تامــة )4) .

املتفــرد عــن شــيخه،  الــراوي  لنفــس  املتابعــة ال  وهــي أن حتصــل  القا�صــرة:  املتابعــة 
وإنــام عــن شــيخه فمــن فوقــه، أو عمــن فــوق شــيخه إىل منتهــاه؛ ومثاهلــا: نفــس احلديــث 

بــن  ابــن خزيمــة يف صحيحــه، مــن روايــة عاصــم  التامــة ولكــن عنــد  املتقــدم يف املتابعــة 

ُلــوا ثاثــن«، ويف  ِه عبــد اهلل بــن عمــر، بلفــظ »فكمِّ حممــد، عــن أبيــه حممــد بــن زيــد، عــن جــدِّ

صحيــح مســلم مــن روايــة عبيــد اهلل بــن عمــر، عــن نافــع، عــن ابــن عمــر، بلفــظ »فاقــدروا 

)))  مقدمة ابن الصاح / 47، فتح املغيث ) ) / 3) ) .
)))  مقدمة ابن الصاح / 46، تدريب الراوي / )0) .

)3)  البخاري ) ))8) ( مسلم ) )86) ) .
)4)  مقدمة ابن الصاح / 45، نزهة النظر / 53، فتح املغيث ) ) / 5) ) .
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ثاثــن« ))) . فهــذه متابعــة قــاصة توبــع فيهــا عبــد اهلل بــن دينــار مــن وجهــن: األول: أن 

ِه. والثــاين: أن عبيــد اهلل بــن عمــر رواهــا  عاصــم بــن حممــد رواهــا عــن أبيــه، وأبــوه عــن جــدِّ

عــن نافــع، عــن ابــن عمــر.

ال�صــواهد :هــو أن يــروى احلديــث حمــلُّ البحــث والنظــر مــن وجــه آخــر عــن صحــايب 
َد  آخــر، مشــابه لــه باللفــظ واملعنــى، أو باملعنــى فقــط. وال يســمى هــذا متابعــة )))، وقــد شــدَّ

الســيوطي عــى اختصــاص املتابعــة بــام كان باللفــظ، ســواء كان مــن روايــة ذلــك الصحــايب 

أم ال، والشــاهد فيــام ذهــب إليــه: أعــمُّ ! وذكــر قــول َمــْن قــال: أن الشــاهد خمصــوص بــام كان 

باملعنــى )3) . 

لكــن ابــن الصــاح، وابــن حجــر – رمحهــام اهلل تعــاىل – مل يريــا بأســًا بتســمية املتابعــة 

فيــه ســهل )4) . شــاهٌد، وبالعكــس، واألمــر 

مثالــه: احلديــث املتقــدم، عــن ابــن عمــر، فــإن النَّســائي رواه مــن طريــق حممــد بــن حنــن، 
عــن ابــن عبــاس، عــن النبــي  )5)، فذكــر مثــل حديــث عبــد اهلل بــن دينــار عــن ابــن عمــر 

ســواء، فهــذا باللفــظ.

أمــا باملعنــى، فــام رواه البخــاري مــن روايــة حممــد بــن زيــاد، عــن أيب هريــرة، بلفــظ: »فــإنَّ 
ة شــعبان ثاثــن « )6)  ُغــمَّ عليكــم فأكملــوا ِعــدَّ

)))  نزهة النظر / 53 – 54، فتح املغيث ) ) / 5) – 6) (، تدريب الراوي / )0) .
)))  مقدمة ابن الصاح / 46، تدريب الراوي / )0) .

)3)  تدريب الراوي / )0) .
)4)  مقدمة ابن الصاح / 46، نزهة النظر / 54، تدريب الراوي / )0) .

)5)  النَّسائي يف الصغرى ) 07)) ) .
)6)  البخاري ) 3)8) ) .
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تــذكــيـــر :
قاعدة نفي�صة يف م�صاألة نهو�س احلديث بتعدد الطرق :

قــال ابــن الصــاح: » لعــل الباحــث الَفِهــَم يقــول: إنــا نجــد أحاديــث حمكومــًا بضعفهــا مــع 

كوهنــا قــد رويــت بأســانيد كثــرة مــن وجــوه عديــدة مثــل حديــث: » األذنــان مــن الــرأس « )))  

ــَد بعضــًا ؟ كــام  ونحــوه، فهــاَّ جعلتــم ذلــك وأمثالــه مــن نــوع احلســن ألن بعــض ذلــك عضَّ

قلتــم يف نــوع احلســن عــى مــا ســبق آنفــًا ؟؟

وجــواب ذلــك: إنــه ليــس كل ضعــٍف يف احلديــث يــزول بمجيئــه مــن وجــوه !،بــل ذلــك 

يتفــاوت فمنــه: ضعــٌف يزيلــه ذلــك بــأن يكــون ناشــئًا مــن ضعــف حفــظ راويــه مــع كونــه مــن 

أهــل الصــدق والديانــة، فــإذا رأينــا مــا رواه قــد جــاء مــن وجــه آخــر عرفنــا أنــه ممــا قــد حفظــه 

ومل خيتــّل فيــه ضبطــه لــه، وكذلــك إذا كان ضعفــه مــن حيــث اإلرســال زال بنحــو ذلــك كــام يف 

املرســل الــذي يرســله إمــام حافــظ إذ فيــه ضعــف قليــل يــزول بروايتــه مــن وجــه آخــر.

ومــن ذلــك ضعــف ال يــزول بنحــو ذلــك لقــوة الضعــف وتقاعــد هــذا اجلابــر عــن جــره 

ومقاومتــه، وذلــك كالضعــف الــذي ينشــأ مــن كــون الــراوي متهــم بالكذب أو كون احلديث 

ا، وهــذه مجلــة تفاصيلهــا تــدرك باملبــارشة والبحــث، فاعلــم ذلــك فإنــه مــن النفائــس  شــاذًّ

العزيــزة«))) .

بــذاك القائــم . ونقــل  )))  الرتمــذي ) 37 ( أبــو داود ) 7)) ( وقــال الرتمــذي عقبــه: ليــس إســناده 
مذهــب الصحابــة والتابعــن بمســح األذنــن ال عــى ســبيل االستشــهاد هبــذا احلديــث، ولكــن عــى ســبيل 

كوهنــام داخلتــن ضمــن منطقتــي الوجــه والــرأس .
هــت  هــُت عنهــا يف احلديــث » احلســن » ونوَّ )))  مقدمــة ابــن الصــاح / )) . وهــذه القاعــدة ســبق وأن نوَّ
عــن إعــادة التذكــر هبــا يف هــذا املوضــع . ومــن املناســب هنــا أن أضيــف قاعــدة نفيســة أخــرى مــن كام 
اإلمــام ابــن حجــر يف النزهــة، حيــث قــال: » ومتــى توبـِـَع الــيسء احلفــظ بمعتــٍر، كأن يكــون فوقــه أو مثلــه، 
ــس، إذا مل ُيعــَرف  ال دونــه ! وكــذا املختلــط الــذي مل يتميــز، واملســتور، واإلســناد املرســل، وكــذا املَُدلَّ
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الب�ب الرابع
ل�سفة من �سف�ت 

الإ�سن�د
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الب�ب الرابع: ل�سفة من �سف�ت الإ�سن�د
ال�س�بع والع�سرون من اأق�س�م احلديث: »امل�سل�سل«

اصطــاح  ويف   ،((( احلديــد  سلســلة  ومنــه  ببعــض،  بعضــه  الــيء  اتصــال  لغــًة:  وهــو 

تتابــع رجــال  عــن  عبــارة  اإلســناد )))، وهــو  نعــوت - أي صفــات -  مــن  هــو:  املحدثــن 

َدة بحســب  اإلســناد وتواردهــم، فيــه واحــدًا بعــد واحــٍد عــى صفــة واحــدة. ولــه صــور متعــدِّ

احلــال والصفــة التــي تتابــع عليهــا الــرواة يف ســند احلديــث )3) .

وينبغــي أن ُيعَلــَم أن تسلســل احلديــث بمقابــل مالــه مــن فوائــد، إال إنــه ال يعنــي صحــة 

احلديــث، أو صحــة التسلســل، وقــد تكلــم عــن ذلــك الســخاوي فقــال: 

» فائدتــه الُبعــُد عــن التدليــس واالنقطــاع، وخرهــا كــام قــال ابــن الصــاح، مــا دلَّ عــى 
ذلــك. 

ومــن فضيلــة التسلســل: االقتــداء بالنبــي  ِفعــاً، ونحــَوه، كــام أشــار إليــه ابــن دقيــق 

العيــد. 

واشتامله كام قال ابن الصاح عى مزيد الضبط من الرواة. 

املحــذوف منــه صــار حديثهــم حســنًا ال لذاتــه – لغــره – بــل وْصُفــُه بذلــك باعتبــار املجمــوع مــن: املتاَبــع، 
واملتابـِـع ؛ ألن كل واحــد منهــم باحتــامل كــون روايتــه صوابــًا أو غــر صــواب: عــى حــدٍّ ســواء . فــإذا جائــت 
مــن املعتريــن روايــة موافقــة ألحدهــم رجــح أحــد اجلانبــن مــن االحتاملــن املذكوريــن ودلَّ ذلــك عــى أن 

احلديــث حمفــوظ، فارتقــى مــن درجــة التوقــف إىل درجــة القبــول، واهلل أعلــم .
ومــع ارتقائــه إىل درجــة القبــول، فهــو منحــطٌّ عــن رتبــة احلســن لذاتــه، وربــام توقــف بعضهــم عــن إطــاق 

اســم احلســن عليــه ». نزهــة النظــر / )8 – 83 .
)))  فتح املغيث ) 3 / )43 ) .

)))  مقدمة ابن الصاح / 38)، نزهة النظر / 00) .
)3)  مقدمة ابن الصاح / 38)، تدريب الراوي / )46 .
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ــام يســلم التسلســل مــن ضعــف حيصــل يف وصــف التسلســل  ولكــن قــد انعكــس األمــر فقلَّ

ال يف أصــل املتــن كمسلســل املشــابكة فمتنــه يف صحيــح مســلم، والطريــق بالتسلســل فيهــا 

مقــال » ))) .

�صور امل�صل�صل :
املسلســل القــويل: كاملسلســل بقــول: » إين أحبــك«، مثالــه: عــن معــاذ بــن جبــل، أنــه - 

قــال: أخــذ رســول اهلل  يومــا بيــدي، فقــال يل: » يــا معــاذ، واهلل إين ألحبــك«، فقلــت: 

تقــول  أن  تدعــن  ال  أوصيــك،  إين  معــاذ  يــا   « قــال:  ألحبــك  إين  واهلل  وأمــي،  أنــت  بــأيب 

بذلــك  «، وأوىص  أعنــي عــى ذكــرك وشــكرك وحســن عبادتــك  اللهــم  دبــر كل صــاة: 

أبــو عبــد  بــه  احلُُبــي، وأوىص  الرمحــن  أبــا عبــد  نابِحــي  الصُّ بــه  نابِحــي، وأوىص  الصُّ معــاذ 

. ((( » بــن مســلم  الرمحن،عقبــة 

النبــي -  أن  هريــرة،  أيب  عــن  مثالــه:  األيــدي،  بتشــبيك  كاملسلســل  الفعــي:  املسلســل 

 أخــذ بيــدي قــال: »يــا أبــا هريــرة، إن اهلل خلــق الســموات واألرضــن ومــا بينهــام يف 

ســتة أيــام، ثــم اســتوى عــى العــرش يــوم الســابع، وخلــق الرتبــة يــوم الســبت، واجلبــال يــوم 

األحــد، والشــجر يــوم االثنــن، والتقــن يــوم الثاثــاء، والنــور يــوم األربعــاء، والــدواب 

أديــم  العــر، وخلــق  بعــد  النهــار  مــن  يــوم اجلمعــة يف آخــر ســاعة  يــوم اخلميــس، وآدم 

األرض أمحرهــا وأســودها، وطيبهــا وخبيثهــا، مــن أجــل ذلــك جعــل اهلل عــز وجــل مــن 

آدم الطيــب واخلبيــث« )3) . هــذا احلديــث رواه احلاكــم يف معرفــة علــوم احلديــث مسلســاً 

)))  فتح املغيث ) 3 / 436 ) .
)))  أبو داُود ) )34) (، النَّسائي يف الكرى ) 9594) (، صحيح ابن خزيمة ) 6)7 ) .

)3)  مسلم ) 03)5 ( النَّسائي يف الكرى ) 0565) ) .
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كــام يف اهلامــش ))) .

املسلســل القــويل والفعــي معــًا يف حديــث واحــد: كاملسلســل بقبــض اللحيــة، وقــول: - 

» آمنــت بالقــدر «، مثالــه: عــن أنــس بــن مالــك، قــال: قــال رســول اهلل : » ال جيــد العبــد 
حــاوة اإليــامن حتــى يؤمــن بالقــدر خــره، ورشه، وحلــوه، ومــره «، قــال: وقبــض رســول 

اهلل صــى اهلل عليــه وســلم عــى حليتــه، فقــال: »آمنــت بالقــدر خــره ورشه وحلــوه ومــره «، 

قــال: وقبــض أنــس عــى حليتــه، فقــال: » آمنــت بالقــدر خــره ورشه وحلــوه ومــره «، قــال: 

وأخــذ يزيــد بلحيتــه، فقــال: » آمنــت بالقــدر خــره ورشه وحلــوه ومــره« ))) .

ــل: كاملسلســل بقــول: وهــو أول حديــث ســمعته، واملســمى -  املسلســل بصفــة التحمُّ

باملسلســل باألوليــة، مثالــه: تقــدم أول الكتــاب. وقــد صدرتــه مــادة الكتــاب لــروى برشطــه 

كأول مــا يســمعه الطالــب مــن شــيخه.

املسلسل باألزمنة: كاملسلسل بيوم العيد.- 

املسلسل باألمكنة: كاملسلسل بالدعاء عند امللتزم. - 

وال حر للمسلسل بعدد معن، واهلل أعلم )3) .

)))  معرفــة علــوم احلديــث، احلاكــم النيســابوري، برقــم ) 49 ( وقــد رواه مسلســاً  كــام يــي: شــبك 
بيــدي أمحــد بــن احلســن املقــرئ، وقــال: شــبك بيــدي أبــو عمــر عبــد العزيــز بــن عمــر بــن احلســن بــن بكــر 
بــن الــرشود الصنعــاين، وقــال: شــبك بيــدي أيب، وقــال: شــبك بيــدي أيب، وقــال: شــبك بيــدي إبراهيــم بــن 
أيب حييــى، وقــال إبراهيــم: شــبك بيــدي صفــوان بــن ســليم، وقــال صفــوان: شــبك بيــدي أيــوب بــن خالــد 
األنصــاري، وقــال أيــوب: شــبك بيــدي عبــد اهلل بــن رافــع، وقــال عبــد اهلل: شــبك بيــدي أبــو هريــرة، وقــال 
أبــو هريــرة: شــبك بيــدي أبــو القاســم صــى اهلل عليــه وســلم، وقــال: » خلــق اهلل األرض يــوم الســبت ... 

» احلديــث .
يزيــد  فيــه  النيســابوري ) 46 ( وقــد رواه مسلســاً، واحلديــث  )))  معرفــة علــو م احلديــث، احلاكــم 

8)4 ( ترمجــة رقــم ) 9669 ) . ميــزان االعتــدال ) 4 /  ينظــر:  ُفــوه،  الرقــايش، ضعَّ
)3)  مقدمة ابن الصاح / 38)، فتح املغيث ) 3 / 435 ) .
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الث�من والع�سرون من اأق�س�م احلديث: »املَُدبَّج«

ــج  وهــو روايــة األقــران املتقاربــن يف الســن والســند بعضهــم عــن بعــض، وتســميته باملَُدبَّ

مأخــوذة مــن ديباجتــي الكتــاب، فــألن القرينــن مــن طبقــة واحــدة وبمنزلــة واحــدة ُشــبُِّهوا 

يــن؛ وليــس منــه روايــة القريــن عــن صاحبــه دون روايــة اآلخــر عنــه، فهــذا نــوع ثــاٍن يف  باخلدَّ

روايــة األقــران، فــكل مدبــج أقــران، وليــس كل أقــران مدبــج ))) .

مثاله: 
يف الصحابة: رواية عائشة عن أيب هريرة، وأبو هريرة عن عائشة.- 

يف التابعــن: روايــة الزهــري عــن عمــر بــن عبــد العزيــز، وعمــر بــن عبــد العزيــز عــن - 

الزهــري.

ويف أتبــاع التابعــن: روايــة مالــك بــن أنــس عــن األوزاعــي، واألوزاعــي عــن مالــك بــن - 

أنس.

ملحوظة: 
عــن  األكابــر  روايــة  يســمى:  ألنــه  مدبجــًا،  ليســت  تلميــذه،  عــن  الشــيخ  روايــة 

فيــه. تدخــل  ال  األنبــاء  عــن  اآلبــاء  روايــة  وكذلــك  األصاغــر)))، 

)))  مقدمــة ابــن الصــاح / 56)، نزهــة النظــر / 95، فتــح املغيــث ) 4 / 30) – )3) (، تدريــب 
الــراوي / ))5 – ))5 .

)))  نزهة النظر / 95، تدريب الراوي / 3)5 .
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الب�ب اخل�م�س
الق�ب لعلوم

ميدانه� املتون
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الب�ب اخل�م�س: األق�ب لعلوم ميدانه� املتون
الت��سع والع�سرون من اأق�س�م احلديث: »غريب احلديث«

ويســمى أيضــًا غريــب ألفــاظ احلديــث، وهــو عبــارة عــام وقــع يف متــون األحاديــث مــن 

األلفــاظ الغامضــة البعيــدة مــن الفهــم لقلــة اســتعامهلا ))) .

ِخــاُف  وهــو  عليــه،  األلفــاظ  ببعــض  ــِظ  التلفُّ ــِف  لتوقُّ الفــن  هــذا  مهــامت  مــن  وهــو 

.  ((( الفــرد«   « يعنــي  والــذي  فيــه  الــكام  مــى  الــذي  »الغريــب« 
مثاله:

قــول النبــي  البــن صيــاد: » إين قــد خبــأت لــك خبيئــًا « فقــال ابــن صيــاد: هــو الــدخ، . )

خُّ هــو: الدخــان، وابــن صيــاد عــى عــادة  فقــال : »اخســأ، فلــن تعــدو قــدرك « )3) . الــدُّ

ــان خطــف كلمــة ممــا كان ســيوحى إىل النبــي  وهــي ســورة الدخــان )4) . الكهَّ

َلــَع . ) اطَّ »مــن    النبــي  قــول  وهــو  األنبــاري،  ابــن  إىل  ونســبه  الســخاوي  ســاقه  مثــال 

، وهــو َشــقُّ البــاب،  ــقُّ ــُر هنــا معنــاه: الشَّ يف ِصــِر بــاٍب ففقئــت َعيْنُــُه فهــي َهــَدر « )5) . الصِّ

وتقديــر الــكام أن مــن اطلــع مــن شــقِّ بــاٍب عــى عــورة أهــل بيــٍت ففقئــت عينــه: فهــي َهــَدٌر 

) مقدمة ابن الصاح / 36)، نزهة النظر / 77، فتح املغيث ) 3 / ))4 ) .  (((
)))  فتح املغيث ) 3 / ))4 ) .

)3)  البخاري ) )30) ( مسلم ) ))0) ) .
)4)  مقدمة ابن الصاح / 37)، فتح املغيث ) 3 / 5)4 - 6)4 ) .

)5)  مل ُيــرَو هبــذا اللفــظ بذكــر » الصــر« عنــد أحــد مــن أصحــاب الســنن الســت، وإنــام ذكــره اجلوهــري يف 
كتابــه » الصحــاح » ) ) / 8)7 (، امــا اللفــظ املحفــوظ فهــو » مــن اطلــع يف دار قــوم ...« احلديــث . رواه 
البخــاري ) 6507 ( ومســلم ) 0))4 – )))4 ( . عــى أن لفــظ » صــر« مســتعمل لــدى الصحابــة 
ففــي حديــث عائشــة: » لــام جــاء النبــي صــى اهلل عليــه وســلم قتــل ابــن حارثــة، وجعفــر، وابــن رواحــة 
جلــس يعــرف فيــه احلــزن وأنــا أنظــر مــن صائــر البــاب« احلديــث . رواه البخــاري ) 50)) ( ومســلم 

. ( (60((
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وال ديــة عــى الفاقــئ ))) .

ُر بمعنًى آخر كام يف احلديث أن سامل بن عبد اهلل: » مر برجل معه صر، فذاق  ويأيت الصِّ

ْحناُة، وهي السمك الصغار. منه ثم سأل عنه: كيف تبيعه؟« ))) . فالصر هنا معناه: الصَّ

بفقــه  االشــتغال  تقــدم  بــام  اإلحاطــة  »ووراء  الســخاوي:  قــال  األمثلــة  ســوق  وبعــد 

ــه مــن األحــكام واآلداب املســتنبطة منــه ؛ وقــد تكلــم البــدر  نَ احلديــث، والتنقيــب عــام تضمَّ

ــْل يف ذلــك –  ابــن مجاعــة يف » خمتــره« فيــام يتعلــق بفقهــه، وكيفيــة، االســتنباط منــه، ومل ُيطِ

ــن َبَلــَغ أهليَّــة ذلــك، وهــذه صفــة األئمــة الفقهــاء،  والــكام فيــه متعــنَّ – وذكــر رشوطــه مِلَ

ــْفياَنْن، وابن املبارك،  َدْيــن، والسُّ واملجتهديــن األعــام كالشــافعي، ومالــك، وأمحــد، واحلامَّ

وابــن راُهْوَيــه، واألوزاعــي، وخلــٍق مــن املتقدمــن واملتأخريــن« )3) .

)))  مشــكل اآلثــار للطحــاوي ) 787 ( وقــال: وهــذه الروايــات قــد جــاءت بــام فيهــا مــن مــا ذكرنــاه جميئــا 
متواتــرا يشــد بعضــه بعضــا، ومل نجــد اســتعامل فقهــاء األمصــار هلــا كذلــك وكان قطــع نظــر املطلــع إىل بيــت 
غــره بغــر أمــره عــن نظــره إىل مــا يف بيتــه مــن مــا قــد يقــدر عليــه بالزجــر باللســان، والوعيــد باألقــوال، 
فاحتمــل أن يكــون تــارك ذلــك ومتجــاوزه إىل فــقء عــن الناظــر يوجــب الضــامن عليــه يف فقئــه إياهــا، 
فنظرنــا يف ذلــك فوجدنــا جهــاد العــدو واجبــا علينــا فكنــا إذا فعلنــاه بدعــاء منــا العــدو إىل مــا نقاتلهــم عليــه 
متقدمــا لقتالنــا إياهــم كان حســنا، ولــو قاتلناهــم بغــر دعــاء منــا إليهــم إىل ذلــك لعلمنــا أهنــم قــد علمــوا 
مــا ندعوهــم إليــه، ومــا نقاتلهــم عليــه كنــا غــر ملومــن يف ذلــك وغــر ضامنــن لــام نصيبــه منهــم فيــه مــن 
أنفســهم، ومــن أمواهلــم، ومــن أوالدهــم، فــكان مثــل ذلــك عندنــا واهلل أعلــم أمــر هــذا املطلــع يف بيــت مــن 
اطلــع يف بيتــه إن دعونــاه إىل مــا حياولــه منــه، وأعلمنــاه أنــه إن مل ينزجــر عــن مــا هــو عليــه أنــا فاعلــوه بــه كان 
حســنا، وإن مل نفعــل ذلــك بــه واســتعملنا فيــه مــا يف هــذه اآلثــار التــي رويناهــا لعلمنــا أنــه يعلــم مــا نريــده 
منــه مــن انزجــاره عــن مــا هــو عليــه مــن االطــاع إىل مــا يطلــع إليــه ممــا هــو حــرام عليــه كان جائــزا لنــا . ومثــل 
ذلــك املرتــد عــن اإلســام إىل الكفــر إن اســتتبناه قبــل أن نقتلــه كان حســنا، وإن قتلنــاه بــا اســتتابة منــا إيــاه 

لعلمنــا أنــه يعلــم مــا نريــده باســتتابتنا إيــاه منــه كان جائــزا . انتهــى .
)))  الصحاح للجوهري ) ) / 8)7 ) .

)3)  فتح املغيث ) 3 / 7)4 ) .
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املوؤلَّفاُت يف غريب األفاظ احلديث :
غريب احلديث واآلثار، أليب عبيد القاسم بن ساَّم اهلروي.- 

ينََوري.-  غريب احلديث، البن قتيبة الدِّ

النهاية يف غريب احلديث، البن األثر اجلََزِري.- 

 -
َتِلُف احلديث« الثالثون من اأق�س�م احلديث: »ُمْ

وهــو أن يــأيت حديثــان متعارضــان ظاهــرًا، فُينَظــُر هــل كامهــا مقبــول ؟ أم إنَّ أحدمهــا 

ــُر فيــه  صحيــح واآلخــر ضعيــف، فــإن كان املعــاِرُض ضعيفــًا فــا أثــر لــه، ألن القــوي ال تؤثِّ

خمالفــة الضعيــف، وإن كانــا مقبولــن صحيحــن ِصــَر إىل اجلمــع و التوفيــق بينهــام ))) .

قــال الســخاوي: »وهــو مــن أهــم األنــواع يضطــرُّ إليــه مجيــع الطوائــف مــن العلــامء، وإنــام 

بــه مــن كان إمامــًا جامعــًا لصناعتــي احلديــث والفقــه، غائًصــا عــى املعــاين  َيْكُمــُل للقيــام 

الدقيقــة ))) .

إذن فهذا القسم مداره عى التعارض الظاهر يف الداللة بن األحاديث النبوية.

مثاله :
التعــارض الظاهــر بــن حديــث النهــي عــن التزعفــر، وحديــث رؤيتــه  لعبــد الرمحــن . )

بــن عــوف وعليــه ورضة صفــرة.

التزعفــر  عــى حرمــة  دلَّ   .  (3( الرجــل«  يتزعفــر  أن    النبــي  هنــى   « النهــي:  حديــث 

الفقهــاء. مجهــور  لــدى  بــه  املعمــول  وهــو  للرجــال، 

)))  مقدمة ابن الصاح / 44)، نزهة النظر / 55، تدريب الراوي / )47 .
)))  مقدمة ابن الصاح / 44)، فتح املغيث ) 3 / 470 ) .

)3)  البخاري ) 5)55 ( مسلم ) 6)40 ) .
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أثــر صفــرة، فقــال  لبــث أن جــاء عبــد الرمحــن عليــه  فــام   « احلديــث املعــارض ظاهــرًا: 

األنصــار،  مــن  امــرأة  ومن؟«،قــال:   « قــال:  نعــم،  تزوجت؟«،قــال:   «  : اهلل  رســول 

 : قــال: » كــم ســقت؟«، قــال: زنــة نــواة مــن ذهــب – أونــواة مــن ذهــب -،فقــال لــه النبــي

» بــارك اهلل لــك، أومل ولــو بشــاة« ))) . وهــذا التعــارض عنــد البخــاري مدفــوع بالرتخيــص 
ْفــرُة للمتــزوج » و  للمتــزوج بالتزعفــر دون غــره، فإنــه رواه يف كتــاب النــكاح يف بــاب » الصُّ

بــاب » كيــف ُيدعــى للمتــزوج » ))) .

التعارض الظاهر بن األحاديث الثاثة التالية :. )

حديث » العدوى وال طرة، وال هامة وال صفر « )3) .

حديث »ال يورد ممرض عى مصح« )4) .

حديث » ِفرَّ من املجذوم فرارك من األسد « )5) .

جتنــب  يبالــغ يف  والثالــث:  املخالطــة،  مــن  ُر  حيــذِّ والثــاين:  العــدوى،  نفــي  فيــه:  األول 

: بينهــام  اجلمــع  يمكــن  فهــل  مســألتان:  اآلن  عندنــا  إذن  املخالطــة. 

قــال ابــن الصــاح: » فــإن وجــه اجلمــع بينهــام: أن هــذه األمــراض التعــدي بطبعهــا ولكــن 

)))  البخاري ) 4859 – )486 ) .
)))  ولإلمــام ابــن حجــر يف » فتــح البــاري » رشٌح واٍف للمســألة وإليــك طــرف منــه: » َوِفيــِه اْســتِْحَباُب 
َمــاِم َواْلَكبِــِر َأْصَحاَبــُه َوَأْتَباَعــُه َعــْن َأْحَواهِلِــْم َواَل ِســيَّاَم إَِذا َرَأى ِمنُْهــْم َمــا مَلْ  ِج َوُســَؤاِل اإْلِ َعــاِء لِْلُمَتــَزوِّ الدُّ
ِه َواْســُتِدلَّ بِــِه َعــَى َجــَواِز التََّزْعُفــِر  َيْعَهــْد َوَجــَواُز ُخــُروِج اْلَعــُروِس َوَعَليْــِه َأَثــُر اْلُعــْرِس ِمــْن َخُلــوٍق َوَغــْرِ
َجــاِل » فتــح البــاري ) 9 / 35) ( كتــاب النــكاح –  ــِه ُعُمــوَم النَّْهــِي َعــِن التََّزْعُفــِر لِلرِّ لِْلَعــُروِس َوَخــصَّ بِ

بــاب الوليمــة ولــو بشــاة .
)3)  البخاري ) 5394 ( مسلم ) )))4 ).
)4)  البخاري ) 5446 ( مسلم ) )))4 ).

)5)  البخــاري يف موضــع واحــد مــن صحيحــه يف آخــر احلديــث رقــم ) 5707 ( مــن كتــاب الطــب – بــاب 
اجلذام .
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اهلل تعــاىل جعــل خمالطــة املريــض هبــا للصحيــح ســببًا إلعدائــه ومرضــه » ))) .

وقــال ابــن حجــر: » واألوىل يف اجلمــع بينهــام أن يقــال: إن نفيــه  للعــدوى بــاٍق عــى 

عمومــه، وقــد صــحَّ قولــه : » ال يعــدي يشٌء شــيئًا «، وقولــه  ملــن عارضــه: بــأن 

البعــر األجــرب يكــون يف اإلبــل الصحيحــة، فيخالطهــا، فتجــرب، حيــث ردَّ عليــه بقولــه: 

»فمــن أعــدى األول ؟«، يعنــي: أن اهلل تعــاىل ابتــدأ ذلــك يف الثــاين كــام ابتــدأه يف األول.
راِئــع، لئــاَّ يتفــق للشــخص الــذي  وأمــا األمــر بالفــرار مــن املجــذوم فمــن بــاب َســدِّ الذَّ

خيالطــه يشٌء مــن ذلــك بتقديــر اهلل تعــاىل ابتــداًء ال بالعــدوى املنفيــة فيظــن أن ذلــك بســبب 

ِة« ))) . ــَة العــدوى، فيقــع يف احلــرج، فأمــر بتجنبــه حســاًم للــامدَّ خمالطتــه فيعتقــد صحَّ

كيفية التعامل مع االأحاديث املتعار�صة :
قــال ابــن حجــر: »... فصــار مــا ظاهــره التعــارض واقعــًا عــى هــذا الرتتيــب: اجلمــع إن 

ــف عــن العمــل بأحــد  أمكــن؛ فاعتبــار الناســخ واملنســوخ ؛ فالرتجيــح إن تعــنَّ ؛ ثــم التوقُّ

احلديثــن« )3) .

املُوؤلَّفاُت يف املُْخَتِلف :
كتــاب -  آخــر  ملحــق يف  تعــاىل، وهــو  اهلل  الشــافعي رمحــه  لإلمــام  احلديــث،  اختــاف 

»األم«.
ينََوِري.-  تأويل خمتلف احلديث، البن قتيبة الدِّ

)))  مقدمة ابن الصاح / 44) .
)))  نزهة النظر / 55 – 56 .

)3)  نزهة النظر / 57 .
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احل�دي والثالثون من اأق�س�م احلديث: »الن��سُخ واملَْن�سوخ«

: إذا أزالتــه وَخَلَفتْــُه. وقــد يطلــق  ــلَّ ــْمُس الظِّ النَّْســُخ لغــًة: اإلزالــة، يقــال: َنَســَخِت الشَّ

عــى النقــل والتحويــل: ومنــه: نســخ الكتــاب ))) .

وهــو يف اصطــاح املحدثــن: هــو رفــع الشــارع احلكــم الســابق مــن أحكامــه، بحكــم مــن 

أحكامــه الحــق ))) .

بْكي: إنه ارتفاع احلكم الرشعي بخطاب )3) . قال التاج السُّ

واملراد بارتفاع احلكم: هو قطع تعلقه باملَُكلَِّفن )4) .

قــال ابــن حجــر: النســخ: رفــع تعلــق حكــم رشعــي بدليــل رشعــي متأخــر عنــه، والناســخ: 

مــا يــدلُّ عــى الرفــع املذكــور )5) .

كيفية معرفة النا�صخ واملن�صوخ )6) :
َدها أهل العلم بالنقاط التالية : ُيعَرُف النَّاِسُخ وامَلنُْسوُخ بأموٍر حدَّ

التريــح: وهــو تريــح النبــي ، كــام يف احلديــث: » إينِّ كنــُت هنيُتكــم عــن زيــارِة . )

ُركــم اآلخــرَة « )7) . ــا ُتَذكِّ الُقبــوِر، فُزوروهــا؛ فإهنَّ

ِل اإلســاِم ).  ــام كان الــامُء ِمــن الــامِء رخصــًة يف أوَّ  قــول الصحــايب، كقــول ُأيَبِّ بــِن كعــب: »إنَّ

)))  فتح املغيث ) 3 / )44 ) .
)))  مقدمة ابن الصاح / 39) .

بكي / )3)، فتح املغيث ) 3 / 443 ) . )3)  مجع اجلوامع للسُّ
)4)  فتح املغيث ) 3 / 443 ) .

)5)  نزهة النظر / 56 .
)6)  مقدمة ابن الصاح / 39) - 40)، نزهة النظر / 56 - 57 .
)7)  مسلم ) 676) – 3745 ( مسند أمحد ) )9)) – )5)4 ) .
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َمــِذي وقــال َعِقَبــه: هــذا حديــث حســن صحيــح،  ثــمَّ هُنــي عنهــا « ))) . هــذا احلديــث رواه الرتَّ

وإنــام كان الــامء مــن الــامء يف أول اإلســام، ثــم نســخ بعــد ذلــك، وهكــذا روى غــر واحــد 

مــن أصحــاب النبــي  منهــم: أيب بــن كعــب، ورافــع بــن خديــج، والعمــل عــى هــذا عنــد 

أكثــر أهــل العلــم: عــى أنــه إذا جامــع الرجــل امرأتــه يف الفــرج وجــب عليهــام الغســل وإن مل 

ينــزال ))) . كذلــك نســخ الــكام يف الصــاة، كــام يف حديــث عبــد اهلل بــن مســعود : »ُكنَّــا 

دُّ َعَليْنَــا، َفَلــامَّ َرَجْعنَــا ِمــن ِعنــِد  ــاَِة، َفــَرُ ُنَســلُِّم عــَى النبــيِّ َصــىَّ اهلُل عليــه وســلََّم وهــو يف الصَّ

ــاَِة ُشــْغاً « )3) . وهــذا احلديــث  ْمنَا عليــه، َفَلــْم َيــُردَّ َعَليْنَــا، وقــاَل: إنَّ يف الصَّ النََّجــايِشِّ َســلَّ

ُمســَتَدلٌّ بــه لــدى العلــامء املُصنِّفــن يف الناســخ واملنســوخ )4) .

اِد بــِن أوٍس، وغــره، أن رســول اهلل  قــال: » أْفَطــَر احلاِجــُم . 3 التأريــخ: كحديــث شــدَّ

ابــن عبــاس – ريض اهلل  فيــه، حديــث  الــوارد  ينســخ احلكــم الرشعــي   .  (5( » وامَلحُجــوم 

عنهــام-، »أنَّ النَّبـِـيَّ  احَتَجــَم وهــو صائــٌم حُمــِرٌم « )6) . وســبب النســخ أن شــدادًا – ريض 

اهلل عنــه –صحــب النبــييف احلادثــة املذكــورة يف املدينــة عنــد البقيــع زمــان الفتــح – فتــح 

مكــة -، أمــا ابــن عّبــاس فــإن روايتــه يف حجــة الــوداع وهــي متأخــرة عــن الفتــح.

ِدِه فهــو يــُدلُّ عــى خــٍر معــه، كــام أنــه ال ُينَْســْخ، 4.   اإلمجــاع: وهــو َينَْســُخ ولكــن ليــس بمجــرَّ

)))  الرتمذي ) 06) ( صحيح ابن خزيمة ) 4)) – 5)) ) .
)))  الرتمــذي، أبــواب الطهــارة عــن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم – بــاب مــا جــاء أن الــامء مــن الــامء، 

برقــم ) 06) ) .
)3)  البخاري ) 56)) ( مسلم ) 869 ) .

)4)  الناســخ واملنســوخ أليب عبيــد القاســم بــن ســام ) 0) ( وناســخ احلديــث ومنســوخه البــن شــاهن 
. ( (48 (

)5)  الرتمــذي ) 739 ( صحيــح ابــن خزيمــة ) 837) – )85) ( صحيــح ابــن حبــان ) )359 – 
. ( 3594

)6)  البخاري ) )85) – 5376 ( أبو داُود ) 037) و 038) ) .
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ُل عــى  ألنــه انعقــد بعــد عهــد النبــي  إذ ال حاجــة لــه مــع وجــود الوحــي الــذي كان يتنــزَّ

النبــي . ومــن أمثلتــه: نســخ قتــل شــارب اخلمــر يف الرابعــة أو اخلامســة.

املُوؤلَّفاُت يف النا�صخ واملن�صوخ :
الناسخ واملنسوخ، أليب عبيد القاسم بن ساّم.- 

ناسخ احلديث ومنسوخه، البن شاهن.- 

االعتبار يف الناسخ واملنسوخ من اآلثار، للحازمي.- 

رسوخ األحبار يف منسوخ األخبار، للخليي.- 
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الب�ب ال�س�د�س
اأق�س�م لفنون ذات �سلة 

مب�سطلح احلديث
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الب�ب ال�س�د�س

 اأق�س�م لفنون ذات �سلة مب�سطلح احلديث

األقســام الــواردة يف هــذا البــاب هــي ليســت أقســامًا للحديــث ترتبــط بــه رفعــًا ووقفــًا، 

وهــا ضمــن األقســام لصلتهــا  أو إرســااًل ووصــاً، أو صحــًة وضعفــًا، ولكــن املَُصنِِّفــن عدُّ

ة مــن جهــة احتيــاج الطالــب هلــا، ال ســيام فيــام يتعلــق بالتحمــل واألداء، وضبط األســامء  بالــامدَّ

والكنــى واأللقــاب.

وعليــه: وبــام أن العلــامء ســاروا عــى َنَســٍق واحــٍد يف هــذا األمــر فســأجعُل التقســيم جــاٍر 

م، واهلل املوفــق. عــى اتصــاٍل بــام تقــدَّ

الفرع الأول 

ويضم ما يتعلق بجانب التحمل واألداء وآداب الشيخ والطالب، وفيه قسامن :

الق�سم الث�ين والثالثون

ــماع: وهــو أعاهــا وأرفعهــا، ويقصــد بــه  ــه ))) -ال�ص ــُغ اأداِئ َي ــث و�صِ ــِل احلدي مُّ ــُرُق حَتَ ُط
الســامع مــن لفــظ الشــيخ.

 – وأخرنــا  وحدثنــا،  وســمعنا،  ؛  للواحــد   – وأخــرين  وحدثنــي،  ســمعت،  االأداء: 
للجامعــة.

1.   القراءة على ال�صيخ، ويسمى العرض أيضًا، وهو ثاين املراتب قوة بعد السامع.

)))  مقدمة ابن الصاح / 69، نزهة النظر / 00) .
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االأداء: أخرين بقراءيت عليه – للواحد، وأخرنا قراءة عليه وأنا أسمع – للجامعة.
).  االإجــازة: وهــي مــن املراتــب املعتــرة لــدى مجهــور أهــل العلــم، ولكنهــا عــى أنــواع منهــا 

مــا اســتجازوه، ومنهــا مــا مل يســتجيزوه.

االأداء: أخــرين إجــازة مشــافهة – للواحــد إذا كانــت اإلجــازة مشــافهة، وأخرنــا إجــازة 
ــه – للواحــد إذا  مشــافهة – للجامعــة إذا كانــت كذلــك، وأخــرين إجــازة وكتــب يل بخطِّ

ــه – للجامعــة إذا كانــت  ًيــا، وأخرنــا إجــازة وكتــب لنــا بخطِّ َر لــه الشــيخ إجازتــه خطِّ حــرَّ

كذلــك، وأجــاز بعضهــم اســتعامل لفــظ أنبــأين، وأنبأنــا إجــازة.

اأنواعها :
، أن يقــول الشــيخ للطالــب: أجزتــك روايــة الكتــاب الفــاين  ٍ ٍ بُمَعــنَّ أ – اإلجــازة ملَُعــنَّ

عنــي، وهــو نــوع جائــز.

، كأن جييــز الشــيخ طلبتــه بجميــع مســموعاته ومروياتــه،  ٍ بغــر ُمَعــنَّ ب – اإلجــازة ملَُعــنَّ

وهــو نــوع جائــز أيضــًا عــن مجهــور أهــل العلــم.

، كأن يقــول: أجــزت مجيع املســلمن  ٍ مــن أهــل زمانــه بغــر ُمَعــنَّ ج – اإلجــازة لغــر ُمَعــنَّ

مــن أهــل زماننــا، بجميــع مــا تصــح يل روايتــه، وهــو نــوع خُمَْتَلــٌف فيــه، وعــدم اجلــواز أقــرب 

إليهــا فقــد كرههــا ابــن الصــاح.

ف املجــاز  ى وُيَعــرَّ د – اإلجــازة للمجهــول أو باملجهــول، نــوع غــر جائــز، حتــى يســمَّ

واملجــاز بــه.

هــــ - اإلجــازة للمعــدوم، كاجلنــن يف بطــن أمــه، غــر جائــزة، وكــذا الطفــل الصغــر الــذي 

ال يصــح ســامعه ممــن هــم دون ســنِّ التمييــز املقيَّــد بالسادســة مــن العمــر، فــإن كان الطفــل يف 

ــمع والعقــل جــازت إجازتــه. السادســة وكان ســليم السَّ

ولإلجــازة نوعــان آخــران ليســا رضوريــان بالنســبة للطالــب يف هــذه املرحلــة كــام أهنــام قــد 
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َضُعــَف العمــُل هبــام مــع تطــور وســائل االتصــال املعــاصة.

ــة: وهــي قريبــة مــن اإلجــازة ولكنهــا دوهنــا يف الرتبــة، وصيغتهــا أن ينــاول الشــيخ  3. املناول
الطالــب كتابــه وجييــز لــه روايتــه وهــو الــذي يســمى بــــ » اإلذن » لذلــك رشط بعــض العلــامء 

لصحــة الروايــة باملناولــة أن تكــون مقرونــة بــاإلذن. 

االأداء: كام يف اإلجازة › أخرنا ‹ ولكنه ها هنا يضيف › إذنًا مناولًة ‹.
ــة: وهــي أن يكتــب الشــيخ مســموعه، أو شــيئًا مــن حديثــه حلــارض  ــة اأو الكتاب 4. املكاتب
عنــده أو لغائــب، وهــي كاملناولــة يف األداء حيــث رشط هلــا البعــض اإلذن بالروايــة، 

والــذي عليــه مجهــور العلــامء جــواز الروايــة هبــا مقرونــة بــاإلذن أو بســواه.

5. االإعــالم، هــو إعــام الشــيخ للطالــب بــأن الكتــاب الفــاين أو هــذه املجموعــة مــن الكتب 
هــي مــن مرويــايت، وهــي مقرونــة بــاإلذن أيضــًا فــإن مل يــأذن لــه الشــيخ مل جَتُــْز له روايته.

6.  الو�صيــة: وهــي أن يــويص الشــيخ عنــد موتــه أو ســفره، لشــخص بكتــاب يرويــه ذلــك 
َ املــوىص بــه واملــوىص لــه. الشــيخ، وهــو نــوع جائــز لــه حكــم اإلجــازة، ألنــه عــنَّ

7. الِوجــاَدة: وهــي أن جَيِــَد الطالــب جــزًء أو رقعــًة بخــط راوهيــا، مــن غــر املعاصيــن لــه، أو 
عــاصه ولكنــه مل يْلَقــه ومل يســمع منــه أو قــد يكــون ســمع منــه ولكــن غــر الــذي وجــده بخطــه، 

وهــو نــوع خُمَْتَلــٌف فيــه والراجــح اجلــواز مقيَّــدًا بــأن يقــول الــراوي: وجــدت بخــطِّ فــاٍن.

ويف هــذا القســم للعلــامء مذاهــب وآراء  يطــول رسدهــا، وبعضهــا مل يعــد الطالــب حيتــاج 

إليــه يف زماننــا إال عــى ســبيل االطــاع، بســبب تطــور وتقــدم وســائل االتصــال، والــذي 

ذكرتــه هــو زبــدة القــول فيهــا. واهلل تعــاىل أعلــم.



جن���دة امل�س���تغيث يف تقري���ب م�سطل���ح احلدي���ث (06

الق�سم الث�لث والثالثون

معرفــة اآداب ال�صــيخ والطالــب ))) علــم احلديــث علــم رشيــف يناســب مــكارم األخــاق، 
ــَيم، وهــو مــن علــوم اآلخــرة ال  ــَيم، وينافــُر مســاوئ األخــاق و مشــاِيَن الشِّ وحماســَن الشِّ

مــن علــوم الدنيــا.

ولذلــك َنَظــَم العلــامُء مجلــًة مــن اآلداب التــي ينبغــي أن يتَحــىَّ هبــا الشــيخ والطالــب، منهــا 

اهــا : مــا يشــرتكان هبــا ومنهــا مــا يفرتقــان بطبيعــة احلــال، فدونــك إيَّ

اآداب ال�صيخ :
أن يقدم تصحيح النية وإخاصها، وأن يطهر قلبه من األغراض الدنيوية أدناسها.. )

أن حيــذر حــب الرياســة ورعونتهــا، فالســلف كانــوا خيشــون مــن ذلــك، قــال محــاد بــن . )

زيــد: » أســتغفر اهلل إن لإلســناد يف القلــب ُخَيــاء ».

ــاً لذلــك وقــت . 3 ى للتحديــث إال إذا احتيــج لعلمــه، عــى أن يكــون مؤهَّ أن ال يتصــدَّ

احلاجــة إليــه.

ث يف بلــد فيهــا مــن هــو أوىل منــه، وأكثــر رســوخًا، وعليــه أن يرشــد غــره إىل 4.   أن ال حيــدِّ

أولئــك العلــامء الســيام شــيوخه.

ويستحب له أن يفتتح املجلس وخيتمه بالذكر والدعاء.. 5

ويســتحب لــه مــع أهــل جملســه أن ُيْقبِــَل عليهــم بوجهــه، وال يــرسد احلديــث رسدًا يمنــع . 6

الســامع مــن إدراك بعضــه.

أن ال يمتنــع عــن حتديــث أحــد لكونــه غــر صحيــح النيــة فيــه، فإنــه ُيرجــى لــه حصــول . 7

النيــة بعــد، روي عــن َمعَمــٍر أنــه قــال: » كان يقــال: إن الرجــل َلَيطُْلــُب العلــم لغــر اهلل فيأبــى 

)))  مقدمة ابن الصاح / 8)) و 3))، نزهة النظر / ))) – 3)) .
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عليــه العلــم حتــى يكــون هلل عــز وجــل«.

أن يمتنع عن التحديث إذا خي التغير، أو النسيان من مرض أو هرم. . 8

اآداب الطالب :
). أن يقدم تصحيح النية وإخاصها، وأن يطهر قلبه من األغراض الدنيوية أدناسها.

). أن يبــدأ بالســامع عــن أْســنَِد شــيوخ بلــده، ثــم األوىل فــاألوىل، مــن حيــث العلــم والشــهرة 

بالصــاح والــرشف.

3. أن ال يأنــف مــن أن يكتــب عمــن هــو دونــه مــا يســتفيده منــه، قــال وكيــع: » ال َينُْبــُل الرجــل 

مــن أصحــاب احلديــث حتــى يكتــب عمــن هــو فوقــه وعمــن هــو مثلــه وعمــن هو دونه«.

ِج قليــاً قليــاً، مــع األيــام والليــايل، فذلــك أحــرى  4. أن يكــون أخــذه للحديــث عــى التــَدرُّ

بــأن ُيَمتَّــَع بــام حيفــظ.

ُل عليه. َرُه، وال ُيْضِجُرُه، وال ُيثْقِّ 5. أن يعظَِّم مكانة شيخه، ويوقِّ

6. أن يعمل بام يتعلم، قال وكيع: »إذا أردت أن حتفظ احلديث فاعمل به«.

وال  مســتحيي،  يتعلــم  ال   « جماهــد:  قــال  ــم،  التعلُّ مــن  الكــر  أو  احليــاء  يمنعــه  ال  أن   .7

. » مســتكر

8. أن يرحــل يف طلــب العلــم إىل بــاد أخــرى بحثــًا عــن العلــو إذا أخــذ مــن عــوايل علــامء 

بلــده، قــال إبراهيــم بــن أدهــم: » إن اهلل تعــاىل يدفــع البــاء عــن هــذه األمــة برحلــة أصحــاب 

احلديــث«.
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الفرع الث�ين

ــق مــن األقســام بمعرفــة الصحابــة، والتابعــن، وضبــط األســامء والكنــى  ويضــم مــا يتعلُّ

واأللقــاب، وفيــه ســبعة أقســام.

الق�سم الرابع والثالثون: معرفة ال�سح�بة والت�بعني

مــن الواجــب عــى الطالــب معرفــة الصحابــة ، فهــم العــدول الذيــن صحبــوا النبــي 

 )))، وشــهدوا  معه املشــاهد، وألمهية هذا الفن قال الســخاوي: » فنٌّ جليٌل، وفائدته: 

التمييــز للمرســل، واحلكــم هلــم بالعدالــة« ))) . وقــال ابــن الصــاح: » للصحابــة بأرسهــم 

يَصــة وهــي أنــه ال ُيســأُل عــن عدالــة أحــٍد منهــم بــل ذلــك أمــٌر مفــروٌغ منــه لكوهنــم عــى  ِخصِّ

ــنَّة وإمجــاع مــن ُيعَتــدُّ بــه يف اإلمجــاع مــن األمــة«)3). اإلطــاق معدلــن بنصــوص الكتــاب والسُّ

وعــرف ابــن حجــر الصحــايب بأنــه: » مــن لقــي النبــي  مؤمنــًا بــه، ومات عى اإلســام، 

ة« )4) . ولو ختللت ِردَّ

وهــم صنــوف، فأفضلهــم اخللفــاء الراشــدون، وبقيــة الســتة متــام العــرشة املبرشيــن، ثــم 

ضوان، ولقد أثنى اهلل تعاىل عى عموم السابقن األولن  أصحاب بدر، وُأُحد، وبيعة الرِّ

َبُعوُهــْم بِِإْحَســاٍن َريِضَ  ِذيــَن اتَّ ُلــوَن ِمــَن امْلَُهاِجِريــَن َواأْلَْنَصــاِر َوالَّ ــابُِقوَن اأْلَوَّ فقــال: } َوالسَّ

ُ َعنُْهــْم َوَرُضــوا َعنـْـُه َوَأَعــدَّ هَلـُـْم َجنَّــاٍت جَتْــِري حَتَْتَهــا اأْلهَْنَــاُر َخالِِديــَن ِفيَهــا َأَبــًدا َذلـِـَك اْلَفــْوُز  اللَّ

)))  مقدمة ابن الصاح / 47) .
)))  فتح املغيث ) 4 / 5 - 7 ) .

مقدمة ابن الصاح / 48) .  (3(
)4)  نزهة النظر / 88 .
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ــَف يف معرفــة الصحابــة اإلمــام احلافــظ ابــن عبــد الــر  اْلَعظِيــُم {] التوبــة: 00) [. وقــد صنّ

ــاًم  كتــاب »االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب« ثــم صنّــَف اإلمــام احلافــظ ابــن حجــر كتابــًا َقيِّ

أســامه »اإلصابــة يف متييــز الصحابــة«.

حــايب، ومطلقــه خمصــوص  ثــم العنايــة بمعرفــة التابعــن، والتابعــي هــو: َمــْن َصِحــَب الصَّ

بالتابعــي بإحســاٍن ويقــال للواحــد منهــم: تابــٌع وتابعــيٌّ  ))) . 

التابعــون طبقــات، فــاألوىل هــم الذيــن أدركــوا العــرشة املبرشين ومنهم: كعب األحبار، 

قيس بن أيب حازم، وأبو عثامن النهدي. والثانية: هم املخرضمون الذين أدركوا اجلاهلية 

وا يف التابعــن، ومنهــم:  وحيــاة الرســول  وتأخــر إســامهم فلــم تكتــب هلــم صحبــة وُعــدُّ

ســويد بــن غفلــة الكنــدي، وأبــو عثــامن النهــدي، وربيعــة بــن زرارة، وآخــرون. والثالثة: كبار 

التابعــن، ومنهــم: ســعيد بــن املســيِّب، وعــروة بــن الزبــر، وســليامن بــن يســار، وآخــرون. 

ويمكــن أن تزيــد طبقاهتــم عــن هــذا الــذي ذكــرت  ))) .

الق�سم اخل�م�س والثالثون: معرفة َمْن روى ِمَن الأك�بِر عِن الأ�س�ِغر

ــُم كــون امَلــرِوّي عنــه أكــر أو أفضــل مــن الــراوي، نظــرًا  مــن فائــدة هــذا الفــن: أن ال ُيَتَوهَّ

إىل أن األغلــب: هــو كــون املــروي عنــه أكــر، ومــن هنــا قــد يدخــل التوهــم فُيْجَهــُل بذلــك 

ــنَد )3)، بحيــث يندفــع اخلــوف  منزلتهــام، ففائــدة ضبطــه اخلــوف مــن ظــن االنقــاب يف السَّ

مــن الظــن املُحَتَمــل بمعرفــة هــذا الفــن، ويف احلديــث عــن عائشــة ريض اهلل عنهــا: » َأَمَرنــا 

)))  مقدمة ابن الصاح / )5)، نزهة النظر / 90 . 
)))  مقدمة ابن الصاح / 53) – 54) .

)3)  فتح املغيث ) 4 / 0)) ) .
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ـاَس َمناِزهَلــم « ))) . َرُســوُل اهللِ  أْن ُننْــِزل النَـّ

وقــد ذكــر الســخاوي يف » الفتــح » آخــر هــذا القســم فائــدة أخــرى جليلــة، وهــي: »ومــن 

فائــدة هــذا النــوع، ومــا أشــبهه: التنويــه مــن الكبــر بذكــر الصغــر، وإلفــات النــاس إليــه يف 

األخــذ عنــه« ))) .

اَســة عــن الصحــايب متيــم الــداري  )3)، ومــن  مثالــه :روايــة النبــي  حديــث اجلسَّ
َثنـِـي ُعَمــُر أنــه مــا ســابق أبــا بكــٍر إىل خــٍر قــطُّ إال َســَبَقه « )4) . أمثلتــه أيضــًا: قولــه : » حدَّ

ووقــع لبعــض الصحابــة  روايــة عــن التابعــن مثــل: روايــة عمــر، وعــي، وأنــس، 

روايــة  مثــل:  التابعــن،  أتبــاع  عــن  التابعــن  ولبعــض  األحبــار،  كعــب  عــن  هريــرة،  وأبــو 

الزهــري، وحييــى بــن ســعيد، عــن مالــك بــن أنــس )5) .

الق�سم ال�س�د�س والثالثون: معرفة الأ�سم�ء والكنى

بــه  يعنــون  باحلديــث،  العلــم  أهــل  يــزل  مل  مطلــوب  فــن  وهــذا   « الصــاح:  ابــن  قــال 

.  (6( َجِهَلــه«  َمــْن  ويتنقصــون  بينهــم،  فيــام  ويتطارحونــه  ويتحفظونــه 

َمهم ابن الصاح أقسام ؛ أخترها باآليت:  وقسَّ

مــن لــه كنيــة أخــرى غــر الكنيــة التــي هــي اســمه، مثــل: أبــو بكــر بــن عبــد الرمحــن بــن . )

)))  رواه أبــو داُود ) 3))4 ( وقــال: ميمــون مل يــدرك عائشــة . ورواه البيهقــي يف شــعب اإليــامن ) 
أيضــًا . 6)05) ( وحكــم عليــه باإلرســال 

)))  فتح املغيث ) 4 / 8)) ) .
)3)  رواه مسلم ) 5346 ) .

)4)  البيهقي يف الكرى ) 974) ( والطراين يف الكبر ) 98)7 ) .
)5)  مقدمة ابن الصاح / 69) .

)6)  مقدمة ابن الصاح / 69)، فتح املغيث ) 4 / 98) ) .
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احلــارث بــن هشــام، أحــد فقهــاء املدينــة الســبعة، فاســمه أبــو بكــر وكنيتــه أبــو عبــد الرمحــن.

مــن ال كنيــة لــه غــر الكنيــة التــي هــي اســمه، مثــل: أبــو َحِصــن بــن حييــى بــن ســليامن، . )

اســمه وكنيتــه واحــد وهــي: أبــو َحِصــن – وَحِصــن – بفتــح احلــاء.

مــن عــرف بكنيتــه ومل يعــرف لــه اســم، مثلــه يف الصحابــة: أبــو موهيبــة مــوىل رســول اهلل . 3

، ومثلــه يف التابعــن: أبــو بكــر بــن نافــع مــوىل عبــد اهلل عمــر.

بــوا بالكنــى وهلــم غــر ذلــك كنــًى وألقــاب، مثلــه يف الصحابــة: عــي بــن أيب طالــب، . 4 مــن ُلقِّ

ـَي بــأيب تــراٍب، وأيب احلســن ؛ ومثلــه يف التابعــن: أبــو الزنــاد عبــد اهلل بــن ذكــوان، كنيتــه  كنِـّ

أبــو الزنــاد، وُيكنَّــى أيضــًا أبــو عبــد الرمحــن.

هريــرة . 5 أبــو  الصحابــة:  يف  مثالــه  أبيــه،  واســم  اســمه  يف  واختلــف  كنيتــه  عرفــت  مــن 

حــه أهــل  الــدويس، اختلــف يف اســمه واســم أبيــه عــى أكثــر مــن عــرشة مســميات، والــذي رجَّ

العلــم أنــه: عبــد الرمحــن بــن صخــر.

الق�سم ال�س�بع والثالثون: معرفة املُوؤَتِلف واملُْخَتِلف من الأ�سم�ء والكنى والألق�ب

كان  ســواٌء   – هبــا  النطــق  عنــد  أي   – لفًظــا  واختاُفهــا  ــا،  خطًّ األســامء  اتفــاُق  وهــو 

ــْكل – احلــركات -، ومعرفتــه مــن مهــامت هــذا الفــن وعــى  االختــاف يف النقــط أو يف الشَّ

لــه ))) . الــذي قــد يقــع فيــه مــن جــّراء عــدم معرفتــه  بــه جتنًبــا للتصحيــف  الطالــب العنايــة 

والضبط فيه عى قسمن :

َســاَم  هــم:  إال مخســة،  الــاّم،  بتشــديد  ــه  كلُّ ســاٌَّم، وســاٌَم،  مثــل:  العمــوم:  األول: 

والــد الصحــايب عبــد اهلل بــن َســاَم، وَســاَم والــد اإلمــام حممــد بــن َســاَم البيكنــدي شــيخ 

البخــاري، وَســاَم بــن حممــد بــن ناهــض املقــديس، وَســاَم َجــدُّ حممــد بــن عبــد الوهــاب بــن 

)))  مقدمة ابن الصاح / 77)، نزهة النظر / 06) .
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َســاَم اجلُبَّائــي املُعَتــزيل، وَســاَم بــن أيب احلَُقيْــق.

َعبِيــَدة  هــم:  ثاثــة،  إال  ال،  الــدَّ وفتــح  العــن  بضــم  ــه  كلُّ وَعبِيــَدة،  ُعَبيْــَدة،  وكذلــك: 

ُســفيان. بــن  وَعبِيــَدة  مُحَيْــد،  بــن  وَعبِيــَدة  ــلامين،  السَّ

وكذلــك يقــع اللبــس بــن » غنّــام« و » عّثــام« فمــن األول: الصحــايب َغنّــام بــن أوس 

، ومــن الثــاين« َعّثــام » اثنــان: َعّثــام بــن عــي العامــري، وَعّثــام والــد عــي بــن َعّثــام  بــدريٌّ

الزاهــد. الكــويف 

عــى  املوّطــأ،  مــع  فيهــام  مــا  أو  الصحيحــن  يف  مــا  ضبــط  وهــو  اخلصــوص،  الثــاين: 

، فهو بالشن املنقوطة وكرس الباء، إال أربعة بالسن املهملة وضم  اخلصوص، مثل: برِْشٌ

البــاء، وهــم: عبــد اهلل بــن ُبــرْس الــامزين، وُبــرْسُ بــن ســعيد، وُبــرْسُ بــن عبيــد اهلل احلرضمــي، 

وُبــرْسُ بــن معجــم الديــي.

ــأ: ســنان، وشــيبان، ففيهــا: ســنان بــن أيب ســنان، وســنان  وكذلــك يف الصحيحــن واملوطَّ

بــن ربيعــة أبــو ربيعــة، وأمحــد بــن ســنان، وأم ســنان، وأبــو ســنان رضار بــن مــرة الشــيباين، 

ومــن عــدا هــؤالء الســتة، » َشــيْبان« بالشــن املنقوطــة واليــاء ))) .

وقــد يقــع مــن هــذا النــوع يف الكنــى واأللقــاب كذلــك، ومثــل لــه ابــن الصــاح يف مقدمتــه 

بأمثلــة كثرة.

)))  مقدمة ابن الصاح / 80) – )8)، فتح املغيث ) 4)) – 8)) ) .



جن���دة امل�س���تغيث يف تقري���ب م�سطل���ح احلدي���ث 3))جن���دة امل�س���تغيث يف تقري���ب م�سطل���ح احلدي���ث)))

ِق من الأ�سم�ء والكنى والألق�ب ِفِق واملُْفَتِ الق�سم الث�من والثالثون: معرفة املُتَّ

ــا، بخــاف املؤتلــف واملختلــف الــذي ســبقه، وفائدتــه، األمــن  وهــو مــا اتفــق لفًظــا وخطًّ

َظــّن مــن ال يميــز أن األشــخاص شــخًصا واحــدًا، وربــام يكــون أحــد  الّلبْــس، فربــام  مــن 

َكْنِ ضعيًفــا واآلخــر ثقــة ))) . املْشــرَتِ

وينقسم املتفق واملفرتق إىل عدة أقسام ))) :

بــن . ) »اخلليــل  مــن اتفقــت أســامؤهم وأســامء آبائهــم، وافرتقــت كناهــم وألقاهبــم، مثــل 

أمحــد« فمنهــم: النحــوي البــري صاحــب العــروض، ومنهــم: أبــو بــرش املــزين البــري، 

ــْجزي القــايض احلنفــي. وأبــو ســعيد السِّ

مــن اتفقــت أســامؤهم وأســامء آبائهــم وأجدادهــم، وافرتقــت كناهــم وألقاهبــم، مثــل: . )

» أمحــد بــن جعفــر بــن محــدان » فمنهــم: أبــو بكــر القطيعــي البغــدادي، ومنهــم: أبــو بكــر 
طرســويس. ومنهــم:  ِدينَــَوري،  ومنهــم:  البــري،  ــَقطي  السَّ

مــن اتفقــت كنيتهــم ونســبتهم معــًا، وافرتقــت أســامؤهم، مثــل: » أبــو عمــرا ن اجلَــْوين . 3

»، فمنهــم: عبــد امللــك بــن حبيــب – تابعــي -، ومنهــم: موســى بــن ســهل البــري ســكن 

بغــداد.

الق�سم الت��سع والثالثون : معرفة ت�أريخ ولدات الرواة ووفي�تهم

حقيقــة التأريــخ: التعريــف بالوقــت الــذي ُتْضَبــُط بــه األحــوال يف املواليــد، والوفيــات، 

)))  مقدمة ابن الصاح / 84)، فتح املغيث ) 4 / 85) ) .
)))  ينظــر ملزيــد البســط والتفصيــل: مقدمــة ابــن الصــاح / 84) – 88)، وفتــح املغيــث ) 4 / 87) 

. ( 3(6 –
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مــع تعديــٍل  التــي نشــأ عنهــا معــاٍن حســنٌة،  مــن احلــوادث والوقائــع  يتفــق  مــا  بــه  ويلتحــق 

وجتريــٍح ونحــو ذلــك، وحينئــٍذ فالعطــف بالوفيــات مــن عطــف األخــص عــى األعــم ))) .

وأول مــن أمــر بــه عمــر بــن اخلطــاب ، وذلــك يف ســنة ســت عــرشة مــن اهلجــرة النبويــة 

مــن » مكــة » إىل » املدينــة، واختــر البتدائــه أول ســنيِّها – أي ســنيُّ اهلجــرة – بعــد أن مجــع 

املهاجريــن واألنصــار واستشــارهم فيــه ))) .

وهــو فــنٌّ عظيــم الوقــع مــن الديــن، قديــم النفــع بــه للمســلمن، وال ُيســَتْغنى عنــه، وال 

الــرواة،  عــن  البحــث  وهــو:  منــه،  األعظــم  املقصــد  هــو  مــا  منــه، خصوصــًا  بأعــم  ُيعتنــى 

والفحــص عــن أحواهلــم يف ابتدائهــم، وحاهلــم، واســتقباهلم، ألن األحــكام االعتقاديــة، 

ِ مــن العمــى واجلهالــة  واملســائل الفقهيــة: مأخــوذة مــن كام اهلــادي مــن الضالــة، واملَُبــرِّ

 ؛ والنََّقَلــُة لذلــك هــم الوســائط بيننــا وبينــه والروابــط يف حتقيــق مــا أوجبــه وســنَّه، فــكان 

التعريــف هبــم مــن الواجبــات، والترشيــف برتامجهــم مــن املهــامت )3) .

فائـــــدتــه :
الســند مــن  مــا يف   ُ الــكاذب يف روايتــه، وُيَبــنِّ ُ كــذب  ُيَبــنِّ أنــه  الفــن،  فائــدة هــذا  ومــن 

خفــي. أو  ظاهــر  إرســال  أو  تدليــس،  أو  انقطــاع، 

قال سفيان الثوري: » لام استعمل الرواة الكذب استعملنا عليهم التأريخ« )4) .

 وقال حسان بن يزيد: » مل ُيسَتَعْن عى الكذابن بمثل التأريخ« )5) .

)))  فتح املغيث ) 4 / )36 ) .

)))  فتح املغيث ) 4 / 363 ) .

)3)  فتح املغيث ) 4 / 364 ) .
)4)  الكفاية للخطيب البغدادي، ص ) 9)) (، فتح املغيث ) 4 / 367 ) .

)5)  فتح املغيث ) 4 / 367 ) .
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ــنَّْن« ))) . يعــن:  وقــال حفــص بــن غيــاث القــايض: » إذا اهتمتــم الشــيخ فحاســبوه بالسِّ

حاســبوه ِســنَّه وِســنُّ مــن كتــب عنــه.

قــ�ص�س مــن فـــوائـــده :
الِكــيِّ حــن  بــن حاتــم  النيســابوري – مــع حممــد  أبــو عبــد اهلل  اتفــق للحاكــم – هــو 

َث عــن عبــد بــن محيــد، فســأله عــن مولــده ؟! فقــال لــه: يف ســنة ســتن ومائتــن. فقــال –  حــدَّ

أي احلاكــم -: إن هــذا ســمع مــن عبــٍد بعــد موتــه بثــاث عــرشة ســنة !! ))) .

َخ أبــو املظفــر حممــد بــن عــي الطــري الشــيباين ســامع ابــن عيينــة مــن عمــرو بــن دينــار  وأرَّ

يف ســنة ثاثــن ومائــة، فاْفُتِضــَح !! إذ مــوت عمــٍرو قبــل ذلــك إمجاعــًا )3) .

ذكر تواريخ والدات ووفيات اأئمة يهمُّ الطالب معرفتها:
إليــه . ) ينســب  الــذي  املذهــب  صاحــب  اإلمــام  الكــويف،  ثابــت  بــن  النعــامن  حنيفــة  أبــو 

هــــ. ســنة 50)  ووفاتــه  هــــ،  ســنة  80  مولــده  احلنفيــة، 

الــذي . ) املذهــب  اإلمــام صاحــب  ِلبــي،  املُطَّ الشــافعي  إدريــس  بــن  اهلل حممــد  عبــد  أبــو 

هــــ. هــــ، ووفاتــه ســنة  04)  الشــافعية، مولــده ســنة 50)  إليــه  ينســب 

أبــو عبــد اهلل حممــد بــن إســامعيل بــن إبراهيــم بــن املغــرة بــن بردزبــه اجلعفــي البخــاري، . )

كتابــه » صحيــح البخــاري » مولــده ســنة 94) هــــ، ووفاتــه ســنة  56) هـــ.

أبــو احلســن مســلم بــن احلجــاج النيســابوري، كتابــه » صحيــح مســلم »، مولــده ســنة . )

)))  الكفاية للخطيب البغدادي، ص ) 9)) (، فتح املغيث ) 4 / 367 ) . 
)))  ســر أعــام النبــاء للذهبــي، يف ترمجــة احلافــظ احلاكــم النيســابوري ) 7) / 64) (، وقــال الذهبــي 
بــه . إنتهــى . ســر أعــام النبــاء ) 5) / )38 (. وينظــر أيضــًا:  يف ترمجــة الكــي: روى عنــه احلاكــم وكذَّ

فتــح املغيــث ) 4 / 366 ) . 
)3)  فتح املغيث ) 4 / 368 ) .
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04) هــــ، ووفاتــه ســنة )6) هــــ.

ســليامن بــن األشــعث بــن إســحاق األزدي السجســتاين، كتابــه » ســنن أيب داُود » مولــده . 3

)0) هــــ، ووفاتــه ســنة 75) هــــ.

َمــِذي » ويســمى بــــ . 4 َمــِذي، كتابــه » ســنن الرتَّ أبــو عيســى حممــد بــن عيســى بــن ســورة الرتَّ

»جامــع الرتمــذي« مولــده ســنة 09) هــــ، ووفاتــه ســنة 79)هـــــ. 
أبــو عبــد الرمحــن أمحــد بــن شــعيب بــن عــي النَّســائي اخلراســاين، كتابــه » ســنن النَّســائي » . 5

ويســمى أيضًا بـــ » الســنن الصغرى أو املجتبى » مولده ســنة 5)) هــ، ووفاته ســنة 303 هــ.

أبــو عبــد اهلل حممــد بــن يزيــد بــن ماجــه القزوينــي، كتابــه » ســنن ابــن ماجــه » مولــده ســنة . 6

09) هــــ، ووفاتــه ســنة 73) هــــ.

أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل الشــيباين، اإلمــام صاحــب املذهــب الــذي ينســب إليــه احلنابلــة، . 7

كتابه » املسند » املسمى بـــ » مسند اإلمام أمحد » مولده سنة 64) هــ، ووفاته سنة )4) هــ.

مالــك بــن أنــس بــن مالــك األصبحــي احلمــري، اإلمــام صاحــب املذهــب الــذي ينســب . 8

ــأ اإلمــام مالــك » مولــده ســنة 93 هــــ، ووفاتــه  ــأ » ويســمى » موطَّ إليــه الاملكيــة، كتابــه » املوطَّ

ســنة 79) هــ.

عبــد اهلل بــن عبــد الرمحــن بــن الفضــل بــن هبــرام التميمــي الدارمــي الســمرقندي، كتابــه . 9

» ســنن الدارمــي » ويســمى أيضــًا بـــــ » مســند الدارمــي«، مولــده ســنة )8)هـــــ، ووفاتــه ســنة 
55) هــــ.
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الق�سم الأربعون: معرفة طبق�ت الرواة 

ومــن املهــم أيضــًا عنــد املحدثــن معرفــة طبقــات الــرواة، وفائدتــه: األمــن مــن تداخــل 

مــن  املــراد  حقيقــة  عــى  والوقــوف  التدليــس،  تبيــن  عــى  االطــاع  وإمــكان  املشــتبهن، 

العنعنــة.

والطبقــة: يف اصطاحهــم عبــارة عــن مجاعــة اشــرتكوا يف الســن ولقــاء املشــايخ، وقــد 
يكــون الشــخص الواحــد مــن طبقتــن باعتباريــن، كأنــس بــن مالــك، فإنــه مــن حيــث ثبــوت 

صحبتــه للنبــي  يعــد يف طبقــة العــرشة مثــاً، ومــن حيــث ِصَغــر الســن يعــد يف طبقــة َمــْن 

َبعَدهــم.

فمــن نظــر إىل الصحابــة باعتبــار الصحبــة جعــل اجلميــع طبقــة واحــدة، كــام صنــع ابــن 

ِحبَّــان وغــره، ومــن نظــر إليهــم باعتبــار قــدر زائــد، كالســبق إىل اإلســام، أو شــهود املشــاهد 

الفاضلــة، واهلجــرة ؛ جعلهــم طبقــات ؛ وإىل ذلــك جنــح صاحــب » الطبقــات » أبــو عبــد اهلل 

حممــد بــن ســعد البغــدادي، وكتابــه أمجــع مــا مُجِــَع يف ذلــك مــن الكتــب.

وكذلــك مــن جــاء مــن بعــد الصحابــة وهــم التابعــون، مــن نظــر إليهــم باعتبــار األخــذ عــن 

ــان أيضــًا، ومــن نظــر  بعــض الصحابــة فقــط، جعــل اجلميــع طبقــة واحــدة، كــام صنــع ابــن ِحبَّ

ــَمهم، كــام فعــل حممــد بــن ســعد ؛ ولــكل منهــام وجــه ))) . إليهــم باعتبــار اللقــاء َقسَّ

)))  نزهة النظر / 0)) – )))، فتح املغيث ) 4 / 498 – 500 ) .
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اآخر الكت�ب قبل اخل�متة: حديث » املحبة » اأو امل�سل�سل ب��قول » اإين اأحبك »

ُدُبــَر صــاة  الســامرائي،  البــدري  الســيد جاســم  بــن  ُث صبحــي  املَُحــدِّ ثنــا شــيخنا  حدَّ

نــا هبــا بعــد انــراِف اجلامعــة األوىل يف جامــع برهــان الديــن املــاَّ محــادي ببغــداد،  عــٍر أمَّ

ســنة ))4) للهجــرة، وكنّــا أربعــة ســواه » الفقــر كاتــب هــذه الســطور، والشــيخ عريبــي 

ثنــا بحديــث  رمحــه اهلل، وحممــد بــن عريبــي، وأخــي الشــيخ عــامد بــن حممــد اجلنــايب » فحدَّ

معــاذ بــن جبــل عــن رســول اهلل  أنــه قــال: »يــا معــاُذ إينِّ واهللِ ألُِحبُّــك « فقــال معــاٌذ: 

ــي يــا رســوَل اهللِ، وأنــا واهللِ ُأِحبُّــك فقــال »أوصيــك يــا معــاُذ ال تــَدْع يف دُبــِر  بــأيب أنــَت وُأمِّ

ـي عــى ِذكــِرك وُشــكِرك وُحســِن عبادتِــك« ))) . كلِّ صــاٍة أْن تقــوَل: اللَّهــمَّ أِعنِـّ

قــال شــيخنا رمحــه اهلل تعــاىل: فــإيّن أحُبُكــم وأوصانــا... وذكــر احلديــث، ثــم قــال: أخرنــا 

حممــد احلافــظ التيجــاين، وحممــد الشــاذيل النيفــر، قــاال: أخرنــا عمــر محــدان امَلحــَريس، عــن 

العامــة فالــح بــن حممــد الظاهــري املــدين، عــن حممــد بــن عــي الســنويس، عــن اجلــامل عبــد 

احلفيــظ العجيمــي، عــن حممــد هاشــم بــن عبــد الغفــور الســندي، عــن عبــد بــن عــي النمــريس 

الرلــيس، عــن املعمــر حممــد البهــويت احلنبــي، عــن عبــد الرمحــن البهــويت، عــن نجــم الديــن 

الغيطــي، عــن احلافــظ جــال الديــن الســيوطي، عــن أيب الطيــب أمحــد بــن حممــد احلجــازي، 

عــن قــايض القضــاة جمــد الديــن إســامعيل بــن إبراهيــم احلنفــي، عــن أيب ســعيد العائــي، عــن 

ــَلِفي، عــن حممــد  أمحــد بــن حممــد األرمــوي، عــن عبــد الرمحــن بــن مكــي، عــن أيب طاهــر السِّ

ــاد، عــن ابــن  ــار الَبــِري، عــن أمحــد النجَّ بــن عبــد الكريــم، عــن أيب عــي بــن شــاذان القصَّ

أيب الدنيــا، عــن احلســن اجلــروي، عــن عمــرو التنيــيس، عــن احلكــم بــن عبــدة، عــن حيــوة بــن 

نابِِحــي، عــن معــاذ بــن  رشيــح، عــن عقبــة بــن مســلم، عــن أيب عبــد الرمحــن احلُُبــِي، عــن الصُّ

)))  أبو داُود ) 4)3) ( والنسائي يف الصغرى) )9))( وابن حبان يف صحيحه ) 044) ( واحلاكم 
يف املستدرك ) 946 ( وقال احلاكم: هذا حديث صحيح عى رشط الشيخن، ومل خيرجاه .
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جبــل، قــال: أنَّ رســوَل اهللِ صــىَّ اهلُل عليــه وســلَّم أَخــذ بيــِده يوًمــا فقــال: »يــا معــاُذ إينِّ واهللِ 

ــي يــا رســوَل اهللِ، وأنــا واهللِ ُأِحبُّــك فقــال: » أوصيــك  ألُِحبُّــك « فقــال معــاٌذ: بــأيب أنــَت وُأمِّ

ـي عــى ِذكــِرك وُشــكِرك وُحســِن  يــا معــاُذ ال تــَدْع يف دُبــِر كلِّ صــاٍة أْن تقــوَل: اللَّهــمَّ أِعنِـّ

نابحــيُّ أبــا عبــِد  نابحــيَّ وأوىص بذلــك الصُّ عبادتِــك« وأوىص بذلــك معــاُذ بــُن جبــٍل الصُّ

محــِن عقبــَة بــَن مســلٍم.  محــِن وأوىص بــه أبــو عبــِد الرَّ الرَّ

َثه وقال: » إين أحبك... إلخ«. وكل من رواه يف السند املتقدم أوىص من حدَّ





اخل�متة
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اخل�متة

ــَق اهلل تعــاىل إليــه يف تأليــف هــذا العمــل الــذي قصــدت مــن خالــه تقريــب  آخــر مــا وفَّ

أهــم  إىل  للوصــول  وحتقيقــًا  كاهلهــم،  عــن  ختفيفــًا  العلــم  لطلبــة  احلديــث  علــم  مصطلــح 

تــه، حيــث انتقيــت فيــه مــن كام املتقدمــن يف هــذا الشــأن مــا اتفقــت عليــه مذاهبهــم يف  ُمِهامَّ

مســائله كــي ال جيــد الطالــب مــا َيُشــقُّ عليــه، واعتنيــت بصياغتــه بأســلوٍب ينئــا بــه عــن التعقيــد 

يف ألفاظــه وتقســيمه وقواعــده، وقــد افتتحــت الكتــاب بحديــث الرمحــة املسلســل باألوليــة 

عــى قاعــدة أهــل احلديــث يف أول الســامع عــن الشــيخ، ورأيــت مــن املناســب بعدمــا تذكــرت 

افتتاحــي لــه بالرمحــة، أن أختتمــه باملحبــة، تعبــرًا عــن حســن املقصــد، وســامة الصــدر، 

 ، واهلل يشــهد أين أحــبُّ كلَّ عــامل وطالــب علــٍم يســعى إىل اهلل تعــاىل ويتبــع رســوله 

وأســأل اهلل تعــاىل، أن يتقبلــه منــي خالصــًا لوجهــه الكريــم. آمــن. وصــى اهلل وســلم وبــارك 

عــى ســيِِّدنا حممــد وعــى آلــه وصحبــه أمجعــن. 

واحلمد هلل رّب ِالعاملن
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